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ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ  
 

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਲੈਜ਼ਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਜਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਜਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਰੇੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਜਤੰਨ ਪਰਵਾਜਨਤ ਨੌਕਰੀ 
ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਼ਿਰ ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗ  ਹਣੋਗੀਆ?ਂ  

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 4 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵੱਚ ਸੁਰ  ਕਰੋ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੀ 
਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ  

•ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ   

•ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ  

• ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ 

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸ ਚੀ 
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ 

ਹੇਠ ਜਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਜਵੱਚ ਪਰਵਾਜਨਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਚੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਮਤ 

ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ  PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation  , ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਮੁਆਵ਼ਿਾ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪ ਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗ।ੇ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  PUA (Pandemic Unemployment Assistance, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਰੇੁ਼ਿਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
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ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਮਨ਼ਿ ਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਤੰਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਿਬ ਤੀ ਨਾਲ 

ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਅਰਿਪ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ ਜਵਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਅਤੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਜਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! 

ਜਨਯੋਕਤਾ ਸਟੇਟ ਭਰ ਜਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ 
ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਦਵਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲੇ। 

 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦੀ 
ਜਕਸਮ  

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ਼ਿ ਰਸ਼ਦੁਾ ਗਤੀਜਵਧੀ  ਦਸਤਾਵ਼ੇਿ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਵਚਾਰ  

ਵਧ ੇਹਏੋ ਲਾਭਾਂ 
ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ* 

ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰਸ਼ਦੁਾ 

ਜਨਯਕੋਤਾ 
ਸੰਪਰਕ  

ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਅਰ਼ਿੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇੰਟਰਜਵਊ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਜਵਊ, ਫਾਲੋ-ਅਪ 

ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਈਮੇਲ)  

ਨੌਕਰੀ ਜਸਰਲੇਖ ਜਾਂ 
ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ, ਜਨਯੋਕਤਾ 
ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਸੁੀਂ 
ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ 

(ਜਵਅਕਤੀਗਤ, 

ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ਨੋ, ਈਮੇਲ 

ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ) ਜਕਵੇਂ 
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ 

ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

X  

WorkSource
  

WorkSourceWA.com'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ 
ਬਣਾਓ  

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਾ ਪੰਨੇ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

WorkSource
  

ਆਪਣਾ ਜਰਜ਼ਿਊਮ 
 WorkSourceWA.com 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ  
ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਨਯੋਕਤਾ ਖੋਜ ਸਕਦ ੇਹੋਣ  

ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਜ਼ਿਊਮ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ  

  

WorkSource
  

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਯੋਜਜਤ 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਰਕਸਾਪ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ 

ਵਰਕਸਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਜਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਨ  

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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WorkSource
  

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਜੌਬ ਫੇਅਰ 

ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਇਵੈਂਟ ਚ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ 
ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 

ਇੱਕ ਜਨਯਕੋਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜੱਿ ੇਜਾਂ ਜਜਵੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਜਹੱਸਾ ਜਲਆ, 

ਜਨਯੋਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ  

  

WorkSource
  

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਇੱਕ ਜੌਬ 

ਕਲੱਬ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ 

ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ 

ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ ਜਾਂ ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਮਲ ਹੋਏ  

  

WorkSource
  

RESEA (Reemployment Services and 

Eligibility Assessment, ਪੁਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਜਾਂ ਫਾਲੋ-

ਅਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  

  

WorkSource
  

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਇੱਕ ਆਮ 

ਜੌਬ ਕਲੱਬ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ 

(ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ)  

  

WorkSource
  

WorkSource ਜਸਰਲੇਖ I ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਚ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  

  

WorkSource
  

WIOA ਸਿਰਲੇਖ  I-B ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਰ਼ੁਿਗਾਰ ਪਲਾਨ 

ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰ ੋ 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  

  

WorkSource
  

WIOA ਸਿਰਲੇਖ  I-B ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 

ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮ ਲ ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 

ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਜਵੇਂ ਜਕ 

ਵਰਕਫਰੋਸ ਦੀ ਜਤਆਰੀ, ਜਵੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ 
ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਪਰੀ-ਵਕੋੇਸਨਲ ਕੋਰਸ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 
ਲਓ।  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  
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WorkSource
  

WIOA ਸਿਰਲੇਖ  I-B ਮੌਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਜਸਖਲਾਈ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  

  

WorkSource
  

WIOA ਸਿਰਲੇਖ  I-B ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-

ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕੰਮ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਜਸਪ 

ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ  

  

WorkSource
  

WIOA ਸਿਰਲੇਖ  I-B ਆਨ-ਜਬੌ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵੱਚ 

ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਪ ਰੀ 
ਕੀਤੀ  

  

ਹਰੋ  esd.wa.gov/labormarketinfo 'ਤੇ ਲੇਬਰ 

ਮਾਰਜਕਟ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰ ੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਵਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ 

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ YouTube 

ਵੀਡੀਓ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ 

ਜਕਵੇਂ ਜਲਖਣਾ ਹੈ ਜਰਜ਼ਿਊਮ ਜਲਖਣਾ ਜਾਂ 
ਇੰਟਰਜਵਉ ਹੁਨਰ)  

ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਪੰਨੇ ਦੀ 
ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ 

ਨਾਲ ਜਲੰਕ ਕਰੋ  

  

ਹਰੋ  ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਇੰਟਰਜਵਉ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਵਰਤਣ ਲਈ 30 ਸਜਕੰਟ ਦਾ “ਐਲੀਵੇਟਰ 

ਭਾਸਣ” ਜਤਆਰ ਕਰੋ  

ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ 
ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ  

  

ਹਰੋ  ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਾਈਟਾਂ (Indeed, LinkedIn, Glassdoor, 

CareerBuilder, Monster, 

Google Careers, ਜਾਂ ਹਰੋ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ੋਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 

ਕਰੋ  

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ 

ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦਾ 
ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ 

ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ਹਰੋ  ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰ  ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ (Job Scan, 

Bright Move, Hiring Solved, ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ 

ਨਾਲ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ੋ 

ਸਫਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਲਈ ਪੰਨੇ ਨ ੰ  
ਜਦਖਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਜਲੰਕ ਜਾਂ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਜਕਸੇ ਜਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਚ ਜਾਂ ਸਰਜਵਸ ਨਾਲ 

ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ੋ 

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਸਿਾਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੈਿੱਡਹੰਟਰ ਸਰਜਵਸ 

ਨਾਲ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ  

ਆਪਣੇ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ  

  

ਹਰੋ  ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਯੋਜਜਤ ਕੋਰਸਾਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 
ਲਓ  

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਲਈ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਾਂ 
ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ

ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਨਯਕੋਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ 

ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਪਰਤੀਜਨਧੀ 
ਵੱਲੋਂ  ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 

ਜਾਂ ਈਮੇਲ; ਜਨਯੋਕਤਾ ਜਾਂ 
ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਜਨਯਕੋਤਾ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 
(ਜਵਅਕਤੀਗਤ, 

ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ਨੋ, ਈਮੇਲ 

ਜਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ 

ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

X  

ਹਰੋ  ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਜਰਮੋਟ ਨੌਕਰੀ ਸੈਡੋਇੰਗ ਜਵੱਚ 

ਜਹੱਸਾ ਲੈਣਾ  
ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਚੱਠੀ 
ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਜਸ 

ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ 

ਇਹ ਜੌਬ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱਕ ਖਾਸ 

ਖੁਲਹੀ ਪੁ਼ਿੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ 

X  
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ਇਸ ਨ ੰ  ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ 
ਲਈ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  

ਹਰੋ  ਜਕਸੇ ਜਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਜੌਬ ਕਲੱਬ ਜਵੱਚ 

ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਕਲੱਬ ਲੀਡਰ ਜਾਂ 
ਪਰਾਯੋਜਕ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ 
ਈਮੇਲ  

  

ਹਰੋ  OJT ( gjob trainin-the-on   ,ਆਨ-ਦ-ਜੌਬ 

ਟਰੇਜਨੰਗ( ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੁ਼ਿੀਸ਼ਨ 

ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਜਕੱਿੇ ਜਾਂ 
ਜਕਵੇਂ ਪ ਰੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ 

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱਕ ਖਾਸ 

ਓਪਜਨੰਗ ਪ਼ੁਿੀਸ਼ਨ ਲਈ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਨਯੋਕਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

X  

ਹਰੋ  ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਜਜਵੇਂ 
ਜਕ, Strong, My Next Move, 

Myers/Briggs) ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ  

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਲੰਕ 

ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ACT WorkKeys ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਕਰ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਲੰਕ 

ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਇੱਕ ਰਾਸਟਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ-

ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ 

ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਦੀ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਸਕਨੈ 

ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ  

  

ਹਰੋ  ਜਕਸੇ ਜਕੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਕੰਜਪਊਟਰ ਕੋਰਸ 

ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ 
ਕਾਪੀ  
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ਹਰੋ  ਕੰਜਪਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਾ 
ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ 
ਕਾਪੀ  

  

ਹਰੋ  ESL (English as a Second Language, 
ਦੂਜੀ ਭਾਸਾ) ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ 
ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ 

ਸਿਾਨ, ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਰਸੀਦ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ 
ਸਕਨੈ  

  

ਹਰੋ  LinkedIn Learning ਪਰਮਾਜਣਤ ਕੋਰਸਾਂ, ਜਾਂ 
ਜਕਸੇ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਜਨੰਗ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਜੋ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 

ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ 

ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ  

  

ਹਰੋ  ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-

ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕੰਮ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਜਸਪ 

ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ  

ਜਨਯੋਕਤਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਂ 
ਈਮੇਲ  

  

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ 
ਲਈ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਦੇਣਾ।    

ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਦਾ 
ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ 

(ਜਡਜਜਟਲ, ਅਖਬਾਰ, 

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜਦ)   

  

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲੋੀ ਲਗਾਉਣਾ।   ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤੇ 
ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ 
ਤਸਵੀਰ।   
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ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਸੰਭਾਜਵਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ।   

ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋ਼ਨ 

ਨੰਬਰ)।    

  

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਕਾਰਬੋਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਜਸੱਖਣ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ 
ਵਰਕਸਾਪ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ।    

ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ 
ਈਮੇਲ ਦੀ ਪਸੁਟੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ, ਜਾਂ 
ਵਰਕਸਾਪ ਜਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ 

ਲਈ ਸੰਪ ਰਨਤਾ ਦਾ 
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ।   

  

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਜਾਂ SBDC (Small Business Development 

Center , ਛੋਟੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਸਵਕਾਿ ਕੇਂਦਰ) 
 ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ 
ਕਰਨਾ।(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 

ਸੇਵਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਜਵੇਂ 
ਜਕ www.business.wa.gov ਜਾਂ  
www.sba.gov.)   

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਜਹੀ 
ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਸੇਵਾ 
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 

ਸਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬ ਤ 

ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਸਕਰੀਨਸਾਟ।   

SDBC ਪੇਸੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ।    

  

  

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-
ਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਵਪਾਰਕ 

ਜਨਯਕੋਤਾ   

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹ ੇ

ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹੋਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ।   

ਲਾਇਸੰਜਸੰਗ 

ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ 
ਰੈਵੇਜਨਊ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ 

ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸੇਵਰ 

ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ 

  

http://www.business.wa.gov/
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ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ 
ਤਸਵੀਰ।   

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 

ਕਰ਼ਿੇ ਲਈ ਲੋਨ ਅਫ਼ਸਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ।    

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਲਈ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ 

ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਕਰੀਨਸਾਟ।   

ਇੱਕ ਨ ਿੱਟਵਰਜਕੰਗ ਇਵੈਂਟ 

ਦਾ ਸਕਰੀਨਸਾਟ, ਜਜਸ 

ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ 
ਜਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇ਼ਿਬਾਨੀ 
ਕੀਤੀ।   

* EB (Extended Benefits, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਨੈੀਜਫਟਸ) ਪਰੋਗਰਾਮ 20 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਸਖਤ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਿੱਕ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਸਖ਼ਤ EB ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਗ।ੇ EB ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ) 
ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਰੇ਼ੋਿਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (PUA) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

ਹਾਂ। ਤਹੁਾਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PUA 'ਤੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਤੰਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕਉਂਜਕ: 

• PUA ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਰੁ ਆਤ 'ਤ ੇਖਤਮ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸ ੇਕੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 
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• ਇਹ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਜਵਤ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਨ ੰ  ਰਕੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ 
਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ PUA ਦੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਤੰਨ ਖੋਜਾਂ ਪ ਰੀਆ ਂ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਛਲੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਜਵੱਚ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਜਾਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਕੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 

(ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਚਤਾਵਨੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਕਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

 

ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਮਨੈ ੰ  COVID-19 ਦਾ ਉੱਚ ਜਜੋਖਮ ਹ।ੈ ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ?  

ਹਾਂ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਬਰੇੁ਼ਿਗਾਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੌਕਰੀ 
ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਕ ਇੱਿੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

• ਤੁਸੀਂ ਉਜਚਤ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮਨੈ ੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਮਆੁਵ਼ਿਾ (PEUC) ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਕੀ ਮਰੇ ੇਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
ਵੱਖਰੀਆ ਂਹਨ? 

ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਤੰਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਮਨ਼ਿ ਰਸ਼ਦੁਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਪ ਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ 
ਪੈਣਗੀਆਂ। 

 

ਮੈਂ ਸਵ-ੈਰ਼ੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਹਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਜਨਯਕੋਤਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ?  

ਹਾਂ। ਕਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
PUA ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਹੁਾਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ 

ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਤੰਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਤੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim
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1. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਜਵੱਚ ਦ ਜੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਬਨ  ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢਕੁਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਨਯਕੋਤਾ 
ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 

3. ਼ਿਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਜਕਸ ੇਮਨ਼ਿ ਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਸਰਫ਼ ਸਵ-ੈ

ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰਸੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ 

ਲੱਭਣਾ ਪਵਗੇਾ? 

ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਢੁਕਵਾਂ ਫੁੱ ਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋਵੇ। 

 

ਮੈਂ ਜਕਸ ੇਹਰੋ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ 

ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵਗੇਾ? 

ਹਾਂ। ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਫਜੈਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱ ਟੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ? ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਪੇਡ ਫੈਜਮਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਅਸਿਾਈ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਜੋ ਜਬਮਾਰ ਜਾਂ ਼ਿਖਮੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ paidleave.wa.gov (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤ ੇਪੇਡ ਫੈਜਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਛੁੱ ਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਮਰੇ ੇਕਲੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਲਾਗ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਕੀ ਮਨੈ ੰ  
ਮਰੇੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵਗੇਾ?  

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਜਬਨ  ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਕੰਮ ਖਜੋ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇ਼ਿਾਜਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 

(ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਦੇ ਅਸਿਾਈ ਛਟਾਈ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਤੇ ਫਰਲੌ਼ਿ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ  

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
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ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸਰੁ  ਜਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ? 

ਕੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਹਣੋ 'ਤ ੇਮਨੈ ੰ  ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਰ਼ਿੀ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਟੈਂਡਬਾਏ ਬੇਨਤੀਆ ਂਹਣੁ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜਨਯੋਕਤਾ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਵਗੇੀ ਜਕਉਂਜਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨ ੰ  ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ 4 ਜੁਲਾਈ, 

2021 ਤੋਂ ਹਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਦੇ ਅਸਿਾਈ ਛਟਾਈ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਤੇ 

ਫਰਲੌ਼ਿ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

 

ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਸੁੀਂ: 

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

• ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹੋ। 

• ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

• WorkForce  ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਿਾਨਕ ਰ਼ੋਿਗਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਜੇ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੋ। 

ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ 

ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁੱ ਲ ਜਮਲਾ ਕ ੇਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ਼ਿ ਰਸ਼ੁਦਾ ਜਤੰਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਲੌਗ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾਸਾਡੇ ਪਪੇਰ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲੌਗ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ 
ਜਵੱਚ) ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਫੋ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। WorkSource ਜਵੱਚ ਅਜਜਹ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹ ੈਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝ ੋਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਲਈ ਜਗਣ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਜਹੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ: 

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 

ਇਸਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹ ੋ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਇੰਟਰਜਵਉ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜਰਜ਼ਿਉਮ ਜਲਖਣ 'ਤੇ), ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਹਰਕੇ ਅਰ਼ਿੀ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਬੌ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ Washington WorkSource ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੀ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ 
ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 

ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜਵੱਚ Washington ਤੋਂ ਫਾਇਜਦਆ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਬਾਅਦ United States ਜਾਂ Canada ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਹਣੋਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

WorkSourceWa.com (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਹਰੋ ਸਟੇਟ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਖਤੇਰ ਜਵੱਚ ਬਸ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱ ਲੇ ਦਾਅਵੇ 
'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਹਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱਚ ਕੰਮ 

ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ servicelocator.org (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਜਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

 

ਜੇ ਮੈਂ ਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਵੋਗੇਾ? 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ United States, Puerto Rico, ਜਾਂ U.S. Virgin Islands ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮੋਟ ਜਾਂ 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਜਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਹ ੋਜਜੱਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹ।ੋ  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ United States, Puerto Rico, ਜਾਂ U.S. Virgin Islands ਵਾਪਸ ਆ 

ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦ ੇਅਪਵਾਦ ਹਨ? 

ਹਾਂ, ਪਰ ਜਸਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਜਵੱਚ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ – PUA ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ – ਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖਜੋ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹਨ: 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਕਸ ੇਟਰੇਜਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕਜਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਾਂ 
ਟਰੇਜਨੰਗ ਲਾਭ। 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  SharedWork ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  SEAP (Self-Employment Assistance Program, ਸਵੈ-ਰ਼ੁਿਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਲਈ 

ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਸੰਪ ਰਨ ਰੈਫ਼ਰਲ ਯ ਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਹ ੋ(ਅਤੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ)। 

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਜਨਤ ਇਲੈਿੱਕਜਟਰਕ ਐਪਰੈਂਜਟਸਜਸਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਜਸਟਰਡ ਇਲੈਕਜਟਰਕ ਅਪਰੈਂਜਟਸ 

ਹ।ੋ 

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਅਪਰੈਂਜਟਸ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੇ ਕਲਾਸਰ ਮ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੋ। 
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ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਹੋ:  

• PUA ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹ।ੋ ਹਾਲਾਂਜਕ, ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਤੰਨ ਮਨ਼ਿ ਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੋਦਾਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PUA ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ 

PUA ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ। 

• ਘਰਲੇ  ਜਹੰਸਾ ਜਾਂ ਜਪੱਛਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਛੱਜਡਆ। ਜੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਨਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਘਰੇਲ  ਜਹੰਸਾ ਜਾਂ 
ਜਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ 
ਜਸਰਫ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ਼ਿ ਰ ਕੀਤੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਤੰਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਬਰੇੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ 

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ ਰੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਯ ਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਯ ਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਡਸਪੈਚ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਜਦਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ ਰੀ-ਰੈਫਰਲ ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਅਰਿ ਇੱਕ ਯ ਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  
ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਜਡਸਪਚੈ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਨੈ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਕ ਮਰੇੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? 

ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਪੱਤਰ ਜਵਧੀ ਦਆੁਰਾ ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ 
ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ ਜਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਕੰਮ ਖਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ Washington ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗ,ਾਾ ਜਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ)। 

 

ਜਨਯਕੋਤਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਜਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਜਗੱਛ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਵਜੋਂ ਜਗਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦ ੇ

ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਼ਿਰ ਰੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱ ਛਜਗੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਪਤਾ 
ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਰ਼ੁਿਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਜਨਯੋਕਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਜਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਕ ਜਨਯਕੋਤਾ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਤਹੁਾਨ ੰ  ਉਸ ਤੱਿ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲੌਗ ਜਵੱਚ ਨੋਟ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਜਨਯੋਕਤਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 
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• ਈ-ਮੇਲ 

• ਫੈਕਸ 

• ਇੰਟਰਨ ਿੱਟ 

• ਮੇਲ 

• ਫੋ਼ਨ 

• ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਲਣਾ 
• ਕਾਨਫਰੰਜਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ Skype, Zoom ਆਜਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆ ਂਵਰਚੁਅਲ ਮੀਜਟੰਗ। 

• ਜਨਯੋਕਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਕਓਿਕ 

 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦਸਤਾਵ਼ੇਿ ਜਕੱਿੇ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ 

ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਰਫ਼ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਜਵੱਚ 

ਇਹ ਪਰੋਂਪਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤ ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦ ੇ

ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਖੋਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵ਼ੇਿ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 

ਜਲਖਤ ਲੌਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਬੌ ਖੋਜ ਲੌਗ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੋਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ 
ਜਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢਕੁਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਲੌਗ ਜਦਖਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।  

ਅਧ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਲੌਗ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਪਰੰ ਟ ਕਰੋ। 

 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
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ਕੀ ਮਨੈ ੰ  ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਦਖੇਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹੁਾਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਭਜੇਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ  

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਸਮੀਜਖਆਵਾਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢਕੁਵੇਂ 
ਕੰਮ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਜਕਸ ੇਸਮੀਜਖਆ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੌਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤਹੁਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਖਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਵੱਚ ਜਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਜਲਆਉਣਾ ਹ ੈਬਾਰੇ ਫੀਡਬਕੈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜਚੱਠੀ ਨ ੰ  
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ ਜਕ ਤਹੁਾਡਾ ਇੰਟਰਜਵਊ ਫ਼ਨੋ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ 

ਲਈ ਲੌਗ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹੁਾਡਾ ਲੌਗ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਅਧ ਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਜਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਜਫਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ 

਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਜਕਵੇਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸਸਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਼ਿਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਜੇ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ 

ਪੈਣਗ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰ ੇ

ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਜਕਟ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਹੁਨਰਾਂ, ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ 
ਕੰਮ ਦੀ ਪਸੇਕਸ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ੇਜਾਂ ਭ ਗੋਜਲਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ, ਜਾਂ 
ਜਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਜੋ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਸੁਰ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕ ਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਜੋ ਪਤਝੜ ਜਵੱਚ ਸੁਰ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਕ ਲ ਦੇ ਸੁਰ  ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ 

ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। 

 

WorkSource ਮਰੇੀ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਜਵੱਚ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

Washington ਜਵੱਚ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਵੱਚ ਸਜਹਯੋਗੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਬੌ ਸੈਂਟਰ ਨ ਿੱਟਵਰਕ ਜਵੱਚ 

ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਖਜੋਣ ਵਾਜਲਆ ਂਅਤੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨ ੰ  ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਨ਼ਿਦੀਕੀ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 

WorkSourceWA.com (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 

careeronestop.org (ਅੰਗਰ਼ੇਿੀ ਜਵੱਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 877-872-5627 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਮਤੀ 
ਕਲਾਸਾਂ, ਵਰਕਸਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਸੇ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਹੇਠਾਂ WorkSource ਦੀ ਵਰਚਅੁਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸਨ। 

• ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ।ਂ 

• ਜਕੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਜਕੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

• ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ' 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। 

• ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਫੈਰਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਜ਼ਿਉਮ ਨ ੰ  ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਜਵਉ ਦੇਣ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। 

• ਦ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਜਲਆ ਂਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। 

• ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਰਜੇਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ। 

• ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ ਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ, ਜਸਹਤ, 

ਜਰਹਾਇਸ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਸਰਤੋਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਵਾਧ  ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ 
211 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
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ਮਨੈ ੰ  ਐਕਸਟੈਂਜਡਡ ਬਨੈੀਜਫਟਸ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਜਹੀਆਂ ਹਨ? 

(ਨੋਟ: ਵਾਧ  ਲਾਭ ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਾਭ ਐਕਸਟੈਂਸਨਾਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ 

ਜਾਓ।  ( (ਅੰਗਰ਼ੇਿੀ ਜਵੱਚ) 

ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ26 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੀ ਜਨਯਮਤ ਬਰੇ਼ੁਿਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਡੈਰਲ PEUC ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱ ਕ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਵਧੇ 
ਹਏੋ ਲਾਭ ਦ ੇਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ 13 ਵਾਧ  ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦ ੇਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਜਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦਸੇ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਟੈਜਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ ਬਨੈੀਜਫਟ ਐਕਸਟੈਂਸਨ਼ਿ ਪੰਨੇ 'ਤੇ 

(ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਜਕਵੇਂ ਅਰ਼ਿੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

 

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 
ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕਸ ੇਸਮਰਜਪਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੁਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ?ੋ ਤਾਂ WorkSource ਇੱਿੇ 
ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਹ!ੈ 

WorkSource ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਜਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਜਨੰਗ 

ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ਿੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਜਵਉ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਿੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: 

• WorkSource ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ WorkSource ਦਫਤਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲੋਹ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਸਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ 

ਲਈ WorkSource ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕੇਟਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਜਾਓ। 

• ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਼ਿਰ ਰਤ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WorkSource ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ WorkSourceWA.com ਜਵਖ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕੇਟਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱਚ) ਆਪਣੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ 
ਜਵੱਚ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
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ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ WorkSource ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ? 

 
Washington: WorkSourceWA.com 

Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ: careeronestop.org ਜਾਂ 877-872-5627 

 

ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਸਰੱੁਜਖਆ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (Employment Security Department) ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਜਨਯੋਕਤਾ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਹ।ੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਅਯੋਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਕਮ਼ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Washington ਰੀਲੇਅ ਸਰਜਵਸ: 711। 

 

 

https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/

