ਦਾਅਵਾਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ

ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

BYE

PROCESS DATE

LWP

BALANCE

ਬੇਰਜ਼
ੋ ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ

BATCH

PR

ADDR CHANGE?____ LATE?____

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ। ਇਸ ਤ ਿਬਨਾ ਅਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਿਲਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੇ ਖਾਨੇ ਿਵਚ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ:ੋ Spokane UI Claims Center – CCPU, P.O. Box
14857, Spokane, WA 99214-0857;
ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੈਕਸ, 509-893-7240; ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ ੀ ਫ਼ੈਕਸ, 877-280-6224.

ਜ਼ਰੂਰੀ:




ਨਾਂ
ਪਤਾ
ਪਤਾ
ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ

ਮ ਸ਼ਿਨਚਰਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਫ਼ਤੇ (ਹਫ਼ਿਤਆਂ) ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਨ:





1. ਕੀ ਤੁ ਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ? (ਜੇ ਨਹ , ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "A" ਭਰੋ।)
2.

EXT
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ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ

WBA

ਕੀ ਤੁ ਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾੱਬ ਸਰਚ ਲਾੱਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ?

(ਜੇ ਨਹ , ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "A" ਭਰੋ।)

(

ਿਜ਼ਪ
)

ਪਿਹਲਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਦੂ ਜਾ ਹਫ਼ਤਾ

__________

__________

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹ

ਨਹ





 









 









 





3. ਕੀ ਤੁ ਸ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤੇ ਨਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "A" ਭਰੋ।)
4. ਕੀ ਤੁ ਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?





 





5. ਕੀ ਤੁ ਸ ਪੇਨਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੇਨਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? (ਜੇ ਨਹ , ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "B" ਭਰੋ।)





 





6. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੁ ੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਮਲੀ ਸੀ? (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "C" ਭਰੋ।)
7. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਮਲੀ ਸੀ? (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "D" ਭਰੋ।)
8. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੋ ਿਟਸ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਮਲੀ ਸੀ?

$___________   $___________ 
$___________   $___________ 
$___________   $___________ 

(ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ
"E"ਭਰੋ।)

9. ਕੀ ਤੁ ਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ "F" ਭਰੋ।)

A





 





ਜੇ ਸੁਆਲ 1 ਜਾਂ 2 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਨਹ " ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਆਲ 3 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਦੱਸੋ, ਿਕਉਂ। ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। (ਕੀ ਤੁ ਸ ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਨੌ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂ ਰ ਸੀ?) ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਿਕੱਥੇ (ਿਜਵ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਥਾਂ); ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ (ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ, ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਨਾਂ)। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: _________________________________________________________________________________________________________

B

ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੁਆਲ 5 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਪੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ? _________________________________________;ਕੀ ਇਹ:  ਨਵ ਪੇਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਨਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਨਵ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਰਕਮ $_______________ ਹੈ; ਇਸ ਨਵ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪੇਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ __________________ ਹੈ।

C

ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੁਆਲ 6 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਛੁ ੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁ ੱਟੀ (ਆਂ) ਿਕਸ ਲਈ ਸੀ?
_______________________________; ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ? _________________________; ਿਕੰਨੇ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?______________________

D

ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੁਆਲ 7 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀ:  ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਜਾਂ  ਕੁ ਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ (ਜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟੇ?________________________); ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ?_______________

E

ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੁਆਲ 8 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਿਕਸਮ ਕੀ ਹੈ?___________________
ਿਕਹੜੀ ਤਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ) ਲਈ? ____________________; ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਣ? _____________________________________; ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ? ________________

F

ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੁਆਲ 9 ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁ ਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।

1. ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ: __________________________________________ ਪਤਾ: _________________________________________
ਸ਼ਿਹਰ: _____________________ਸਟੇਟ: ______ ਿਜ਼ਪ: ___________ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ: ___________________________________________

ਪਿਹਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ___/___/___
ਐਤ

ਸੋਮ

ਮੰਗਲ

ਬੁੱਧ

ਵੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰ

ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਹਫ਼ਿਤਆਂ) ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹ ਗਏ, ਕਾਰਣ ਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ, ਿਕਉਂ:

ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਦੂ ਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ___/___/___
ਸ਼ਨੀ

ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ

ਕੁ ੱਲ ਕਮਾਈ

ਐਤ

ਸੋਮ

ਮੰਗਲ

ਬੁੱਧ

ਵੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰ

ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡੀ; 2ਕੱਢੇ ਗਏ; 5 ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ;
9  ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਗਏ;
 ਹੋਰ __________________________
1

ਸ਼ਨੀ

ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ

ਕੁ ੱਲ ਕਮਾਈ

1. ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ: __________________________________________ ਪਤਾ: _________________________________________
ਸ਼ਿਹਰ: _____________________ ਸਟੇਟ: ______ ਿਜ਼ਪ: ___________ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ: ___________________________________________

ਪਿਹਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ___/___/___
ਐਤ

ਸੋਮ

ਮੰਗਲ

ਬੁੱਧ

ਵੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰ

ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਹਫ਼ਿਤਆਂ) ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹ ਗਏ, ਕਾਰਣ
ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ, ਿਕਉਂ:

ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਦੂ ਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ___/___/___

ਸ਼ਨੀ

ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ

ਕੁ ੱਲ ਕਮਾਈ

ਐਤ

ਸੋਮ

ਮੰਗਲ

ਬੁੱਧ

ਵੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰ

ਸ਼ਨੀ

ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ

ਕੁ ੱਲ ਕਮਾਈ

ਨੌ ਕਰੀ ਛੱਡੀ; 2ਕੱਢੇ ਗਏ; 5 ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ;
9  ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਗਏ;
 ਹੋਰ __________________________
1

– ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕੀ ਕਥਨ ਪੜਹ੍ ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ –
ਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ
ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਝੂ ਠੇ ਕਥਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂ ੰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ____________________________________________________
ਦਾਅਵਾਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
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