ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
COVID-19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਲੈ ਜ਼ਿਸਲੇ ਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਜਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਆਰਜਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਪਰਵਾਜਨਤ ਨੌਕਰੀ
ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਼ਿਰਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵੱ ਚ ਸੁਰ ਕਰੋ।
ਉਨਹਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਜੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੀ
਼ਿਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ
•ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ
•ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
• ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ
ਹੇਠ ਜਦੱ ਤੇ ਚਾਰਟ ਜਵੱ ਚ ਪਰਵਾਜਨਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਸਚੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਮਤ
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਮੁਆਵ਼ਿਾ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ PUA (Pandemic Unemployment Assistance, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
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ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਮਨ਼ਿਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਜਤੰ ਨ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਿਬਤੀ ਨਾਲ
ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਅਰਿਪਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਚੀ ਨੰ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਜਵਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਜਨਯੋਕਤਾ ਸਟੇਟ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ
ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਦਵਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲੇ ।

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦੀ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਨ਼ਿਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀ

ਜਕਸਮ

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ

ਜਵਚਾਰ

ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ*
ਲਈ ਮਨ਼ਿਰਸ਼ੁਦਾ

ਜਨਯੋਕਤਾ

ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ (ਅਰ਼ਿੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੌਕਰੀ ਜਸਰਲੇ ਖ ਜਾਂ

ਸੰ ਪਰਕ

ਇੰ ਟਰਜਵਊ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰ ਟਰਜਵਊ, ਫਾਲੋ -ਅਪ

ਸੰ ਦਰਭ ਨੰਬਰ, ਜਨਯੋਕਤਾ

ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਂ ਈਮੇਲ)

ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ

X

ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ
(ਜਵਅਕਤੀਗਤ,
ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ) ਜਕਵੇਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ
ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
WorkSource

WorkSource

WorkSourceWA.com'ਤੇ ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਾ ਪੰ ਨੇ ਦਾ

ਬਣਾਓ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਆਪਣਾ ਜਰਜ਼ਿਊਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਜ਼ਿਊਮ ਦਾ

WorkSourceWA.com 'ਤੇ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਜਨਯੋਕਤਾ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋਣ
WorkSource

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਯੋਜਜਤ

ਵਰਕਸਾਪ ਦਾ ਨਾਮ,

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਜਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ

ਵਰਕਸਾਪ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ
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WorkSource

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਜੌਬ ਫੇਅਰ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ

ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਇਵੈਂਟ ਚ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ

ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ

ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜੱ ਿੇ ਜਾਂ ਜਜਵੇਂ

ਇੱ ਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਜਹੱ ਸਾ ਜਲਆ,
ਜਨਯੋਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

WorkSource

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਇੱ ਕ ਜੌਬ

ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼

ਕਲੱਬ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ ਜਾਂ ਜਜੱ ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਮਲ ਹੋਏ

WorkSource

RESEA (Reemployment Services and
Eligibility Assessment, ਪੁਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦੇ ਸੁਰਆਤੀ ਜਾਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

WorkSource

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,
ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ
ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪਰਯੋਜਜਤ ਇੱ ਕ ਆਮ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਜੌਬ ਕਲੱਬ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ
ਜਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ
(ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ)

WorkSource

WorkSource

WorkSource

WorkSource ਜਸਰਲੇ ਖ I ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਚ ਨਾਲ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ

ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

WIOA ਸਿਰਲੇ ਖ I-B ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਲਾਨ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ

ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰੋ

ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

WIOA ਸਿਰਲੇ ਖ I-B ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਮਲ ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ

ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਜਵੇਂ ਜਕ

ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਜਤਆਰੀ, ਜਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ
ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਪਰੀ-ਵੋਕੇਸਨਲ ਕੋਰਸ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ
ਲਓ।
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WorkSource

WIOA ਸਿਰਲੇ ਖ I-B ਮੌਜਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਜਸਖਲਾਈ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ
ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

WorkSource

WorkSource

WIOA ਸਿਰਲੇ ਖ I-B ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕੰ ਮ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨਜਸਪ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ

ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ

WIOA ਸਿਰਲੇ ਖ I-B ਆਨ-ਜੌਬ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵੱ ਚ

ਗਤੀਜਵਧੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਪਰੀ
ਕੀਤੀ

ਹੋਰ

ਹੋਰ

esd.wa.gov/labormarketinfo 'ਤੇ ਲੇ ਬਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ

ਮਾਰਜਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਵਸੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ

ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਪੰ ਨੇ ਦੀ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱ ਕ YouTube

ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਵੀਡੀਓ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਇੱ ਕ ਕਵਰ ਲੈ ਟਰ

ਨਾਲ ਜਲੰਕ ਕਰੋ

ਜਕਵੇਂ ਜਲਖਣਾ ਹੈ ਜਰਜ਼ਿਊਮ ਜਲਖਣਾ ਜਾਂ
ਇੰ ਟਰਜਵਉ ਹੁਨਰ)
ਹੋਰ

ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਇੰ ਟਰਜਵਉ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ

ਵਰਤਣ ਲਈ 30 ਸਜਕੰ ਟ ਦਾ “ਐਲੀਵੇਟਰ

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ

ਭਾਸਣ” ਜਤਆਰ ਕਰੋ
ਹੋਰ

ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ

ਸਾਈਟਾਂ (Indeed, LinkedIn, Glassdoor,

ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ

CareerBuilder, Monster,
Google Careers, ਜਾਂ ਹੋਰ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ

ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਕਰੋ
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ਹੋਰ

ਹੋਰ

ਹੋਰ

ਹੋਰ

ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸੁਰ ਕਰਨ ਸਫਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ (Job Scan,

ਸ਼ੁਰਆਤ ਲਈ ਪੰ ਨੇ ਨੰ

Bright Move, Hiring Solved, ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ

ਜਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਕ ਜਾਂ

ਨਾਲ ਕਵਰ ਲੈ ਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਜਕਸੇ ਜਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਚ ਜਾਂ ਸਰਜਵਸ ਨਾਲ

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ

ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਸਿਾਈ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਏਜੰ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਆਪਣੇ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੈਿੱਡਹੰ ਟਰ ਸਰਜਵਸ

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨੇ ਦਾ

ਨਾਲ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ

ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ

ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਪਰਾ ਹੋਣ ਦਾ

ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਯੋਜਜਤ ਕੋਰਸਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਈ ਪੰ ਨੇ ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ

ਹੋਰ

ਲਓ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਾਂ

ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਪਰਤੀਜਨਧੀ

ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-

ਵੱ ਲੋਂ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ

ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਜਾਂ ਈਮੇਲ; ਜਨਯੋਕਤਾ ਜਾਂ

X

ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਜਵਅਕਤੀਗਤ,
ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ
ਜਾਂ ਹੋਰ) ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰ

ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਜਰਮੋਟ ਨੌਕਰੀ ਸੈਡੋਇੰਗ ਜਵੱ ਚ

ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਚੱ ਠੀ

ਜਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ

ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਜਸ

X

ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ
ਇਹ ਜੌਬ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱ ਕ ਖਾਸ
ਖੁਲਹੀ ਪੁ਼ਿੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ
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ਇਸ ਨੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ
ਲਈ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਹੋਰ

ਜਕਸੇ ਜਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਜੌਬ ਕਲੱਬ ਜਵੱ ਚ

ਕਲੱਬ ਲੀਡਰ ਜਾਂ

ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਪਰਾਯੋਜਕ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ
ਈਮੇਲ

ਹੋਰ

OJT (on-the-job training ,ਆਨ-ਦ-ਜੌਬ

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ,

ਟਰੇਜਨੰਗ( ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੁ਼ਿੀਸ਼ਨ

X

ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਜਕੱ ਿੇ ਜਾਂ
ਜਕਵੇਂ ਪਰੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱ ਕ ਖਾਸ
ਓਪਜਨੰਗ ਪੁ਼ਿੀਸ਼ਨ ਲਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਵਧੇ ਹੋਏ
ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਨਯੋਕਤਾ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ

ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸਚੀ (ਜਜਵੇਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਲੰਕ

ਜਕ, Strong, My Next Move,

ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ

Myers/Briggs) ਨੰ ਪਰਾ ਕਰੋ
ਹੋਰ

ACT WorkKeys ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਲੰਕ
ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਹੋਰ

ਇੱ ਕ ਰਾਸਟਰੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ-

ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਦੀ

ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਸਕੈਨ
ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ

ਹੋਰ

ਜਕਸੇ ਜਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਕੰ ਜਪਊਟਰ ਕੋਰਸ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਾ

ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ
ਕਾਪੀ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 12 ਜੁਲਾਈ, 2021

6

ਹੋਰ

ਕੰ ਜਪਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸਨ ਦਾ
ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ
ਕਾਪੀ

ਹੋਰ

ESL (English as a Second Language,

ਨਾਮ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ

ਦੂਜੀ ਭਾਸਾ) ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ

ਸਿਾਨ, ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ

ਰਸੀਦ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ
ਸਕੈਨ

ਹੋਰ

LinkedIn Learning ਪਰਮਾਜਣਤ ਕੋਰਸਾਂ, ਜਾਂ

ਕੋਰਸ ਪਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨੇ

ਜਕਸੇ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਜਨੰਗ

ਦਾ ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-

ਜਨਯੋਕਤਾ ਤੋਂ ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ

ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕੰ ਮ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨਜਸਪ

ਈਮੇਲ

ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲਓ
ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਦਾ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਲਈ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਦੇਣਾ।

ਜਲੰਕ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸਾਟ

ਅਤੇ/ਜਾਂ

(ਜਡਜਜਟਲ, ਅਖਬਾਰ,

ਵਪਾਰਕ

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜਦ)

ਜਨਯੋਕਤਾ
ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ।

ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤੇ
ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ
ਤਸਵੀਰ।

ਵਪਾਰਕ
ਜਨਯੋਕਤਾ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 12 ਜੁਲਾਈ, 2021
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ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-

ਸੰ ਭਾਜਵਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਨਾਮ, ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਕਰਨਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇ

ਵਪਾਰਕ

ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਨਯੋਕਤਾ

(ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ
ਨੰਬਰ)।

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ

ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਜਸੱ ਖਣ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ

ਈਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ

ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਵਰਕਸਾਪ ਜਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ।

ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ, ਜਾਂ

ਵਪਾਰਕ

ਵਰਕਸਾਪ ਜਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ

ਜਨਯੋਕਤਾ

ਲਈ ਸੰ ਪਰਨਤਾ ਦਾ
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ।

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-

ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਜਜਹੀ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਜਾਂ SBDC (Small Business Development

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾ

ਅਤੇ/ਜਾਂ

Center , ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵਕਾਿ ਕੇਂਦਰ)

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ

ਵਪਾਰਕ

ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ

ਸਮਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬਤ

ਜਨਯੋਕਤਾ

ਕਰਨਾ।(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ

ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਜਵੇਂ

ਸਕਰੀਨਸਾਟ।

ਜਕ www.business.wa.gov ਜਾਂ
www.sba.gov.)

SDBC ਪੇਸੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈ-

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱ ਲ ਰਹੇ

ਲਾਇਸੰ ਜਸੰ ਗ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ

ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ

ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ

ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਲਈ ਹੋਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ।

ਰੈਵੇਜਨਊ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਵਪਾਰਕ

ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰ ਸ

ਜਨਯੋਕਤਾ

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸੇਵਰ
ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ
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ਸਕਰੀਨਸਾਟ ਜਾਂ
ਤਸਵੀਰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ
ਕਰ਼ਿੇ ਲਈ ਲੋ ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਲਈ
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ
ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਕਰੀਨਸਾਟ।
ਇੱ ਕ ਨਿੱਟਵਰਜਕੰ ਗ ਇਵੈਂਟ
ਦਾ ਸਕਰੀਨਸਾਟ, ਜਜਸ
ਜਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ
ਜਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇ਼ਿਬਾਨੀ
ਕੀਤੀ।
* EB (Extended Benefits, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ) ਪਰੋਗਰਾਮ 20 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਸਖਤ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਿੱਕ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਜਕ ਉਹ
ਸਖ਼ਤ EB ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਗੇ। EB ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਜਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)
ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰ਼ਿ
ੋ ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (PUA) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PUA 'ਤੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕਉਂਜਕ:
•

PUA ਲਾਭ ਸਤੰ ਬਰ 2021 ਦੀ ਸੁਰਆਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ
ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
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•

ਇਹ ਭਜਵੱ ਖ ਜਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਜਵਤ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ
਼ਿਰਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ PUA ਦੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਤੰ ਨ ਖੋਜਾਂ ਪਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਛਲੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਜਵੱ ਚ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਜਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ

(ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਚਤਾਵਨੀ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਕਉਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਨੰ COVID-19 ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਜਖਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ
ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਚੇਤੇ ਰੱ ਖੋ ਜਕ ਇੱ ਿੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

•

ਤੁਸੀਂ ਉਜਚਤ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਮੁਆਵ਼ਿਾ (PEUC) ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਮਨ਼ਿਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਮੈਂ ਸਵੈ-ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਨਯੋਕਤਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ
ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਕਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਭ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
PUA ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ
ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਜਤੰ ਨ ਗੱ ਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
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1. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਦਜੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਬਨ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਲੋ ੜ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਨਯੋਕਤਾ
ਲਈ ਮਨ਼ਿਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

3. ਼ਿਰਰਤ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਮਨ਼ਿਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਜਸਰਫ਼ ਸਵੈਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਲਈ ਮਨ਼ਿਰਸੁਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰ ਮ
ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੁੱ ਲ ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਲ ਜਾਂ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਫੈਜਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱ ਟੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਫੈਜਮਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਬਮਾਰ ਜਾਂ ਼ਿਖਮੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ paidleave.wa.gov (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਫੈਜਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਛੁੱ ਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਰੰ ਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰ
ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਜਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਮ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇ਼ਿਾਜਤ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ
(ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਦੇ ਅਸਿਾਈ ਛਟਾਈ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਤੇ ਫਰਲੌ ਼ਿ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
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ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰ ਜਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੱ ਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨੰ ਛੱ ਡ ਜਦੱ ਤਾ ਸੀ?
ਕੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਲਾਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਰ਼ਿੀ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ?
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਵੱ ਚ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਜਕਉਂਜਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨੰ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ 4 ਜੁਲਾਈ,

2021 ਤੋਂ ਹਟਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਦੇ ਅਸਿਾਈ ਛਟਾਈ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਅਤੇ
ਫਰਲੌ ਼ਿ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ:
•

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱ ਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

•

ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

•

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ।

•

WorkForce ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਿਾਨਕ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਜੇ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੋ।

ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ
ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਕੁੱ ਲ ਜਮਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਨ਼ਿਰਸ਼ੁਦਾ ਜਤੰ ਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੌ ਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲੌ ਗ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ

ਜਵੱ ਚ) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। WorkSource ਜਵੱ ਚ ਅਜਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ
ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਜਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਲਈ ਜਗਣ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਜਜਹੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ:
•

ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਨੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਕੰ ਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਜਵਉ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਅਤੇ ਜਰਜ਼ਿਉਮ ਜਲਖਣ 'ਤੇ), ਜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਰ਼ਿੀ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਜਵੱ ਚ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ Washington WorkSource ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੀ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ
ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ

ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜਵੱ ਚ Washington ਤੋਂ ਫਾਇਜਦਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬਾਅਦ United States ਜਾਂ Canada ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜੱ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
WorkSourceWa.com (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਵੱ ਚ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਬਸ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲੇ ਦਾਅਵੇ
'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਹਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ servicelocator.org (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਜਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ United States, Puerto Rico, ਜਾਂ U.S. Virgin Islands ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮੋਟ ਜਾਂ
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਜਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰਤ ਹੋ ਜਜੱ ਿੇ
ਤੁਸੀਂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ United States, Puerto Rico, ਜਾਂ U.S. Virgin Islands ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਨੰ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਪਰ ਜਸਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਜਵੱ ਚ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ – PUA ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ – ਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹਨ:
•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਜਕਸੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਨ਼ਿਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕਜਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਾਂ
ਟਰੇਜਨੰਗ ਲਾਭ।

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ SharedWork ਲਈ ਮਨ਼ਿਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਲਈ ਮਨ਼ਿਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ SEAP (Self-Employment Assistance Program, ਸਵੈ-ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਲਈ
ਮਨ਼ਿਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

•

ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪਰਨ ਰੈਫ਼ਰਲ ਯਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਹੋ (ਅਤੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ)।

•

ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਪਰਵਾਜਨਤ ਇਲੈ ਿੱਕਜਟਰਕ ਐਪਰੈਂਜਟਸਜਸਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਜਸਟਰਡ ਇਲੈ ਕਜਟਰਕ ਅਪਰੈਂਜਟਸ
ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਅਪਰੈਂਜਟਸ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੇ ਕਲਾਸਰਮ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਜਵੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨ਼ਿਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਨੰ ਜਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ:
•

PUA ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਤੰ ਨ ਮਨ਼ਿਰਸੁਦਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PUA ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ
PUA ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ।
•

ਘਰੇਲ ਜਹੰ ਸਾ ਜਾਂ ਜਪੱ ਛਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਛੱ ਜਡਆ। ਜੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਨਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਘਰੇਲ ਜਹੰ ਸਾ ਜਾਂ
ਜਪੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰ ਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਸਰਫ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਨ਼ਿਰ ਕੀਤੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਤੰ ਨ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣਾ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜਚਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਯਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਯਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਡਸਪੈਚ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ

ਕਰਜਦਆਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਪਰੀ-ਰੈਫਰਲ ਯਨੀਅਨ ਦਾ ਅਰਿ ਇੱ ਕ ਯਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ
ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਜਡਸਪੈਚ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਕ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਛੱ ਡ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਪੱ ਤਰ ਜਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਖਤ ਜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਸਜਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਜਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਕੰ ਮ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ Washington ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗ,ਾਾ ਜਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ)।

ਜਨਯੋਕਤਾ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਜਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਵਜੋਂ ਜਗਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦੇ
ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਼ਿਰਰੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ

ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੰ ਜਨਯੋਕਤਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਜੋਂ ਜਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਕ ਜਨਯੋਕਤਾ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੰ ਉਸ ਤੱ ਿ ਨੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲੌ ਗ ਜਵੱ ਚ ਨੋਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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•

ਈ-ਮੇਲ

•

ਫੈਕਸ

•

ਇੰ ਟਰਨਿੱਟ

•

ਮੇਲ

•

ਫ਼ੋਨ

•

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਲਣਾ

•

ਕਾਨਫਰੰ ਜਸੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ Skype, Zoom ਆਜਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਜਟੰ ਗ।

•

ਜਨਯੋਕਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਕਓਿਕ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਜਕੱ ਿੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ
ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਰਫ਼ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਜਵੱ ਚ
ਇਹ ਪਰੋਂਪਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬਤ ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਈ-ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਖੋਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਜਲਖਤ ਲੌ ਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਖੋਜ ਲੌ ਗ ਟੈਂਪਲੇ ਟ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ)
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ
ਜਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਨੰ ਇਹ ਲੌ ਗ ਜਦਖਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਜਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਧਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲੌ ਗ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਪਰੰ ਟ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਨੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਸਮੀਜਖਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਸਮੀਜਖਆ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ,

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੌ ਗਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ
ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਵੱ ਚ ਜਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਜਲਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਚੱ ਠੀ ਨੰ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰ ਟਰਜਵਊ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ

ਲਈ ਲੌ ਗ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌ ਗ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਅਧਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਕੋਜਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਫਰ ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ
਼ਿਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਜਕਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸਸਾਂ ਨੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਨੰ ਜਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਼ਿਰਰਤ ਨੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱ ਚੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ

ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ
ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਜਕਟ ਜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਭਗੋਜਲਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ

ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ, ਜਾਂ
ਜਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਜਵੱ ਖ ਜਵੱ ਚ ਸੁਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕਲ ਬੱ ਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਉਨਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਤਝੜ ਜਵੱ ਚ ਸੁਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜੋ ਸਕਲ ਦੇ ਸੁਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰ ਮ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ।

WorkSource ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਜਵੱ ਚ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Washington ਜਵੱ ਚ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਦਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਜਹਯੋਗੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਟਵਰਕ ਜਵੱ ਚ
ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨੰ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨ਼ਿਦੀਕੀ WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ,
WorkSourceWA.com (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ

careeronestop.org (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 877-872-5627 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। WorkSource ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਮਤੀ
ਕਲਾਸਾਂ, ਵਰਕਸਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ
ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ WorkSource ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•

ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸਨ।

•

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।

•

ਜਕੰ ਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਕੰ ਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਲੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕਹੜੀਆਂ ਮੰ ਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

•

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰਆਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ' 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ।

•

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਜ਼ਿਉਮ ਨੰ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰ ਟਰਜਵਉ ਦੇਣ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

•

ਦਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

•

ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਟਰਜੇ ਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਜਨੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ।

•

ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਜੱ ਠਣ ਜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ, ਜਸਹਤ,
ਜਰਹਾਇਸ, ਸਹਲਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਵਾਧ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
211 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਮੈਨੰ ਐਕਸਟੈਂਜਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਇੱ ਕੋ ਜਜਹੀਆਂ ਹਨ?
(ਨੋਟ: ਵਾਧ ਲਾਭ ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਜਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਾਭ ਐਕਸਟੈਂਸਨਾਂ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ

ਜਾਓ।( (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 26 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੀ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰਲ PEUC ਨੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ
ਹੋਏ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ 13 ਵਾਧ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਯਮਤ ਬੇਰ਼ਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਜਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਟੈਜਡਡ ਬੈਨੀਜਫਟਸ ਬੈਨੀਜਫਟ ਐਕਸਟੈਂਸਨ਼ਿ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ
(ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਜਕਵੇਂ ਅਰ਼ਿੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕਸੇ ਸਮਰਜਪਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ WorkSource ਇੱ ਿੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ!
WorkSource ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਜਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਯੋਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਜਨੰਗ
ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ਿੀ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਜਵਉ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਿੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:
•

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

•

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ WorkSource ਦਫਤਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਸਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ WorkSource ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋ ਕੇਟਰ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਜਾਓ।

•

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਼ਿਰਰਤ ਲਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WorkSource ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰ ਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ WorkSourceWA.com ਜਵਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕੇਟਰ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ (ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਜਵੱ ਚ) ਆਪਣੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ
ਜਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
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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 ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (Employment Security Department) ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਜਨਯੋਕਤਾ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਅਯੋਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱ ਚ ਕਮ਼ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Washington ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਜਵਸ: 711।
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