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ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਯੋਗਤਾ ਨਨਰੀਖਕ
ਕੀ ਮੈਂ ਨਨਯਨਮਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ

1.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ “ ਆਧਾਰ ਸਾਲ” ਖਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 680 ਘੰਖਟਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 
 ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾ ਂਖਪਛਲੇ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 

ਕੈਲੰਡਰ ਕੁਆਰਟਰਾ ਂ'ਚੋਂ ਪਖਹਲੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਾਖਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਖਿੱਚ ਖਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਖਨਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

3.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ? 
 ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਿਚੱ ਯਗੋ ਮਤਲਬ ਖਕ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਖਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਖਿਚੱ ਯਗੋ ਹ।ੋ 

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ? 
 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਖਹਣਾ ਮਤਲਬ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਪ੍ਰਖਤਬੰਧਾ ਂਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨ ਖਿੱਚ 

ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ (ਖਜਿੇਂ ਖਕ: ਆਿਾਜਾਈ ਸਮੱਖਸਆਿਾ,ਂ ਖਬਮਾਰੀ, ਛੁੱਟੀਆ,ਂ 
ਜਾ ਂਪਖਰਿਾਰ/ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ)।

5. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਸੀ? 
 ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ

6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਖਦੱਤੀ ਸੀ? 
 ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ

7. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਖਨਆ ਂਖਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਸੀ?  
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

8. ਇਹਨਾ ਂਖਿਚੱੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਖਬਆਨ ਮੇਰੇ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਤਾ ਂਹਾ ਂਚੁਣ।ੋ
• ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।  
 ਗ਼ਲਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ
• ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਾ।ਂ
• ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਾ।ਂ
• ਮੈਂ ਹੁਣ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰ ਖਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਖਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ  ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਹਾ ਂ ਖਿੱਚ ਜਿਾਬ ਖਦੰਦੇ ਹੋ: ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੰਭਿ ਤੌਰ ਤੇ ਖਨਯਖਮਤ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਖਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਗਂੇ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਨਲਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰਨ ਅਤੇ esd.wa.gov/unemployment ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਰਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਖਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਨਾ  ਖਿੱਚ ਜਿਾਬ ਖਦੰਦੇ ਹੋ: ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਨਯਖਮਤ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ CARES Act ਤਖਹਤ ਿਧੇਰੇ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਚੈੱਕਖਲਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।
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https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment/quit
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment
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ਯੋਗਤਾ ਨਨਰੀਖਕ

1.  ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ੋਜਾ ਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹ?ੋ

2.  ਕੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਾਲ ਖਿਚੱ ਹੀ ਬਰੁੇਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਸੀ ਖਕਉਂਖਕ ਤਸੁੀਂ 680 ਘੰਖਟਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?

3. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਾਖਸ਼ੰਗਟਨ ਖਿਚੱ ਖਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਖਨਆ ਂਖਿਚੱ 680 ਘੰਖਟਆ ਂਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

4.  ਕੀ ਤਹੁਾਡੀ COVID-19 ਲਈ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਭੰੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖਬਮਾਰ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਖਿਚੱ ਅਯਗੋ ਸੀ? 

5.  ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਖਿਚੱ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਖਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਟਸੈਟ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆ ਂਲਈ ਉਡੀਕ  
ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾ ਂਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੱਭ ਰਹ ੇਹ?ੋ 

6.  ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਿਮ ਖਿਚੱ ਹ ੋਅਤ ੇਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਘਰ ਖਿਚੱ ਰਖਹਣ ਲਈ ਖਕਹਾ ਹ?ੈ

7.  ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਪਖਰਿਾਰ ਦੇ ਖਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਆਸ਼ਖਰਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਖਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹ?ੈ  

8.  ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਪਖਰਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਆਸ਼ਖਰਤ ਹ ੈਖਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ  
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਭਾਲ ਖਰਹਾ ਹ?ੈ 

9.  ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਪਖਰਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਆਸ਼ਖਰਤ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਿਮ ਖਿਚੱ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਰਖਹੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ  
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਖਿਚੱ ਹੀ ਰਖਹ ਖਰਹਾ ਹ?ੈ 

10. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ-ਜੋਖਿਮ ਿਾਲੇ ਖਕਸੇ ਖਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਖਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ  
ਘਰ ਖਿਚੱ ਹੀ ਰਖਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ 

11. ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੇੱ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਦੰ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹ ੈ?

12. ਕੀ ਤਹੁਾਡਾ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਖਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ ਂ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਦੰ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹ,ੈ  
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਿਚੱ ਅਯਗੋ ਹ?ੋ

13. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ੋ? 

14. ਇਹਨਾ ਂਖਿਚੱੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਖਬਆਨ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਤਾ ਂਹਾ ਂਚੁਣ।ੋ
 • ਮੈਂ ਖਜਨ੍ਾ ਂਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀ ਛਡੱੀ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬਖੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਮੈਂ ਖਸਰਫ਼ ਬਰੁੇਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਛਡੱੀ।
 • ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰਮੀ ਛੁਟੱੀ, ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਟੱੀ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਿਾਲੀ ਸਮਾ ਂਖਮਖਲਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ
 • ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱੁਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾ,ਂ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਿਮ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 

 ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਨਿਤ ਵਿੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 
ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਖਗਆ: 04.22.20 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1-13 ਖਿੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਸਿਾਲ 14 ਦਾ ਹਾ ਂਖਿੱਚ ਜਿਾਬ ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੰਭਿ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 
ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਸਿਾਲਾ ਂਦੇ ਜਿਾਬ ਨਾ ਖਿੱਚ ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ 
ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਲਾਭਾ ਂਤਖਹਤ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ esd.wa.gov

https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://esd.wa.gov

