
ਕੰਮ ਛੁੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਮਾਰ ਹੋ 
ਜਾਂ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 
ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰ ਹੋ?
ਵਾਗਿੰਿਟਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਗਨਵਾਸੀਆਂ ਗਵੱਚੋਂ ਸੈਕਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱ ਟ ਗਿਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 
ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰਹੋ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਿਕਲ ਦੀ ਘਿੀ ਗਵੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਗਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਕਹਿੇ ਰਾਜ ਪ੍ੋਿਰਾਮ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਭ ਿ੍ਾਗਿਕ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰੋ।

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਯੋਿਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਵੈ-ਗਨਯੋਗਜਤ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 
ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗਬਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਗਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਿਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ 
ਗਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਿ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਗਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਦੰਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ 
ਗਨਿਗਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ CARES Act ਗਵੱਚ ਉਸ ਹਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਪ੍ਗਤ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਤਗਰਕਤ $600 ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
(ਗਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਗਵੱਚ ਿਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ)। 

ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮੰਿ ਪਗਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਜਆਦਾ ਵੱਧ ਿਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਗਿੰਿਟਨ 
ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਸੁਰੱਗਖਆ (Washington Employment Security Department ) ਗਵਭਾਿ ਦੀ 
ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ  ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੀ ਗਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਗਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਗਮਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ 
ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁਿਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਿੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਕ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਅਯੋਿ ਸੀ ਗਕਉਂਗਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਭਾਿ ਗਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੁਿਤਾਨ ਵਾਪਸ ਗਮਲਣਿੇ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਾਭਾਂ 
ਲਈ ਯੋਿ ਹਾਂ?ਲਈ ਯੋਿ ਹਾਂ?

ਮੈਨੰੂ ਗਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਮਲ ਮੈਨੰੂ ਗਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਮਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ 
ਗਮਲੇਿੀ?ਗਮਲੇਿੀ?
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https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/FNL_Punjabi_COVID-19_Scenarios%20and%20Benefits.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf


COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ 
ਸਗਥਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣਿੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਗਥਤੀਆਂ ਗਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਗਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

•  “ਘਰ ਰਹੋ,ਗਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ” ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਰਗਕੰਿ ਦਾ ਗਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਗਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ।

•  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਗਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਈ ਯੋਿ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਗਨਯੋਗਜਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ।

ਸਵੈ-ਗਨਯੋਗਜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰ, ਯਿੋ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਜਕੇਰ ਵਾਇਰਸ 
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ, ਇਸ ਚੈੱਕਗਲਸਟ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਿਨ 
ਪ੍ਗਕਗਰਆ ਗਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਚਾਏਿੀ ਗਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਐਪਲੀਕੇਿਨ ਨੰੂ ਗਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਭ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਪਛਲੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ 13 ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯਿੋ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਗਧਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਗਕ, ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਡ ਿਮੈਲੀ ਐਡਂ ਮਡੈੀਕਲ ਲੀਵ ਪ੍ਿੋਰਾਮ (Paid Family and Medical 
Leave program) ਗਵੱਚ ਯਿੋਤਾ ਲਈ ਪ੍ਵਾਸੀ ਸਗਥਤੀ ਨੰੂ ਗਧਆਨ ਗਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਗਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਗਵੱਚ ਗਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗਬਮਾਰ 
ਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
paidleave.wa.gov ਜਾਂtometiempo.org 'ਤੇਹੋਰਜਾਣੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪਗਰਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪਗਰਵਾਰ 
ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਬੰਦ ਕਰ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਨੰੂ 
COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੇੇ COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੇੇ 
ਬੱਚ ੇਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬੱਚ ੇਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ 
ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿੇਾ?ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿੇਾ?

ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ।ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ।ਕੀ ਮੈਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਿ ਹਾਂ? ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਿ ਹਾਂ? 

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ 
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੀ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੀ ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਵੀ ਯੋਿ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਯੋਿ ਹਾਂ? 

ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਯਿੋ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਯਿੋ ਨਹੀਂ 
ਸੀ।ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?ਸੀ।ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?
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https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-%20COVID-19-PUA-Applications-CheckList.pdf
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ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਿਕਲ ਦੀ ਘਿੀ ਗਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਭਰਪੂਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (coronavirus.wa.gov). ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
(esd.wa.gov) ਇੱਕ ਡੈਸਕਟੋਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਗਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨੈਵੀਿੇਟ ਕਰਨਾ ਥੋਿ੍ਹਾ ਮੁਿਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 800-318-6022 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਿਨ ਚੈੱਕਗਲਸਟ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ।ੋ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਵੌਗਲਊਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਗਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮੁਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 
ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਦਾ ਗਬਹਤਰ 
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਗਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਗਮਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਿਤਾਨ ਵਾਪਸ 
ਗਮਲ ਜਾਣਿੇ। 

ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, 833-572-8400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਗਕਗਰਆ ਪਰੇਿਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਤਆਰ ਰਗਹਣ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਚੈੱਕਗਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ 
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਗਵੱਚ 
ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਈ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਗਕਉਂਗਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੈ-
ਗਨਯੋਗਜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਗਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਨਯਗਮਤ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ 
ਲਾਭਾਂ (ਗਜਸ ਨੰੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ PUA ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗਮਆਦ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਅਸਗਹਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਿਾ।

ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਰਹਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ ਵੀ ਈਮੇਲ ਗਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

esd.wa.gov 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਐਪਲੀਕੇਿਨ ਪ੍ਗਕਗਰਆ ਐਪਲੀਕੇਿਨ ਪ੍ਗਕਗਰਆ 
ਗਵੱਚ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਗਵੱਚ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ?ਹੈ?

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ?ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ?

ਮੈਂ ਬੇਰਜੁ਼ਿਾਰੀ  ਇੰਿੋਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਰਜੁ਼ਿਾਰੀ  ਇੰਿੋਰੈਂਸ ਲਈ 
ਗਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ?ਗਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ?

https://coronavirus.wa.gov/
https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/
https://public.govdelivery.com/accounts/WAESD/signup/15249
https://esd.wa.gov/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-COVID-19_Applications_CheckList.pdf

