ਯੋਗਤਾ ਨਿਰੀਖਕ
ਕੀ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ “ ਆਧਾਰ ਸਾਲ” ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 680 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ
ਕੈਲੰਡਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ?
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ।
4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ?
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ,
ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ/ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ)।
5. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
7. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
8. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਚੁਣ।ੋ
• ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।
ਗ਼ਲਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
• ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਂ।
• ਮੈਂ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਂ।
• ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ: ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ CARES Act ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 04.21.20

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾ: 711
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ: ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕਰਨ ਅਤੇ esd.wa.gov/unemployment ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਰਹੋ।

ਯੋਗਤਾ ਨਿਰੀਖਕ
ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

1. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਰਜ਼ੁ ਗਾਰੀ ਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸ ੀਂ 680 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
3. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 680 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ COVID-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਗੰਭ ੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਸੀ?
5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਡ ੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?
6. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ ਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡ ੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ?
7. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ?
8. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡ ੀਕਲ ਸਲਾਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
9. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ ਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
10. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਵਧੇਰ-ੇ ਜੋਖ ਿਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਲਈ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ ਹੈ?
11. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ?
12. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ?
13. ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1-13 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲ 14 ਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ esd.wa.gov
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 04.22.20

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾ: 711
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14. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਚੁਣ।ੋ
• ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡ ੀ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬਧਿ
ੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡ ੀ।
• ਮੈਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਲੰਮ ੀ ਛੁਟ
ੱ ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਟ
ੱ ੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
• ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਖ
ੱ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ ਿਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜਸਥਾਨ ਨੇ
ਮੇਰ ੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।

