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ਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਢਕੁਵੇਂ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੂੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਦੀ ਚਕਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਚਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹ ੈਚਜਸਨ ੂੰ  ਤੁਸੀ ਂਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਕੁਵੇਂ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਢਕੁਵ ਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਚਹਲਾਂ ਦੀ ਚਸਖਲਾਈ, ਕੂੰਮ ਦ ੇਅਨੁਭਵ, ਚਸਿੱਚਖਆ, ਚਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਅਤੇ ਨੈਚਤਕਤਾ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  

• ਚੰਗ  ਕ ਰਨ ਉਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਚਨਿੱ ਜੀ ਅਤੇ 

ਮਜਬ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

• ਧੋਖ ਧੜੀ ਦੇ ਦ ਅਵੇ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰਕੋ 

ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਚਜਸ ਚਵਿੱਿ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਚਕਸੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  ਚਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਠੁਕਰਾਉਦੇਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਦੇ 

ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰ ਰ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਚਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨ ੂੰ  ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ "ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ" ਹ,ੈ ਤਾਂ 

ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਲ ਜਾਂ eServices (ਈ-ਸਚਰਚਵਸਜ਼) ਰਾਹੀ ਂਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

• ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? 

• ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਕਸ ਚਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 

• ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਕਸ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? (ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿਿੱਠੀ ਦਆੁਰਾ) 

• ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰਮ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 

ਚਨਰੂੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀ ਂ

ਬਾਅਦ ਚਵਿੱਿ ਇਹ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਤੁਸੀ ਂਯੋਗ ਨਹੀ ਂਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਅਯੋਗ ਲਾਭ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਢਕੁਵਾਂ ਕੂੰਮ 
ਅਸੀ ਂਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  "ਢਕੁਵਾਂ" ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਸਖਲਾਈ, ਕੂੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਚਸਿੱਚਖਆ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ 

ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? 

• ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਚਬਨਾ, ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਚਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਚਸਿੱਚਖਆ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ? 

• ਕੀ ਮੈਂ ਪਚਹਲਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
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ਕੂੰਮ ਢਕੁਵਾਂ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਅਸੀ ਂਇਹ ਚਨਰਧਾਚਰਤ ਕਰਨ ਚਵਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਅਤ ੇਨੈਚਤਕਤਾ ਚਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ 

ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਵਿਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਤਕ ਚਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਵਿਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 

ਚਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚਹਣ ਵਾਚਲਆਂ ਦੀ ਚਸਹਤ 'ਤੇ ਚਕੂੰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ 
ਜਦੋਂ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ "ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ" ਕਾਰਨ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਢਕੁਵਾਂ ਨਹੀ ਂਮੂੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ। 

"ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ" ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਇਹ ਚਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਚਨਿੱ ਜੀ ਅਤੇ ਮਜਬ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 

• ਜਨਤਕ ਚਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰੌਾਨ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਚਵਿੱਿ) ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿੱਿ ਜਖ਼ੋਮ ਵਾਲੇ ਮੂੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀ ਂਚਕਸੇ ਅਚਜਹੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚਜਸਨ ੂੰ  ਉਿੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਮੂੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

ਹਾਲਾਂਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਕੁਵੇਂ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਅਸੀ ਂ

ਕੂੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। 

ਤੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਠੁਕਰਾ ਨਹੀ ਂਸਕਦੇ ਅਤ ੇਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਂਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਚਜਵੇਂ ਚਕ: 

• ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰੀ 'ਤ ੇਵਧੇਰ ੇਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ। 

• ਤੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਦੇਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਚਗਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀ ਂਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢਕੁਵਾਂ ਕੂੰਮ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀ ਂਕਰੀਅਰ ਬਦਲਣਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਸੀ ਂਸਕ ਲ ਚਵਿੱਿ ਹੋ। 

• ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਚਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਕਦੋਂ। 

• ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਖਰ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਅਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਹੈ 
ਵਾਚਸ਼ੂੰਗਟਨ ਦੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), ਰਾਜ Department of Labor and Industries ਅਤ ੇWashington 

State Department of Health ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਚਲੂੰਕ 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਵਿੱਿ ਹੈ)।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਚਿੂੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ 

ਚਕ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤ ੇਸੂੰਘੀ ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਚਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਚਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ResourcesandRecommendations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ResourcesandRecommendations
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ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਢਕੁਵਾਂ ਨਹੀ ਂਮੂੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਜਕੇਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂੰਘੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਇਿੱਛਕ ਜਾਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ 

ਚਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਚਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਢਕੁਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿੱਚਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ 

-ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਵੇ 
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਕਸ ੇਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਈ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨਾਂ੍ ਨ ੂੰ  

ਕੂੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਮਲੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਾਨ ੂੰ  ਸ ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਣ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛਾਂਗੇ ਚਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ

ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੂੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਦੇ 

ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਇਿੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕ ੇਸਹੀ ਕੂੰਮ ਅਤ ੇਕਮਾਈ, ਕੂੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂ ਅਲਿੱਗ ਹਣੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਚਵਿੱਿ 

ਅਸਫਲ ਰਚਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਚਵਿੱਤੀ ਜਰੁਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਵਤ ਅਪਰਾਚਧਕ 

ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਚਵਿੱਿ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਚਹਮਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ 

ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਚਲਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਚਵਿੱਿ ਇਹ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ:  

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। 

• ਕੀ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਢਕੁਵੀ ਂਸੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣੋ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਵਿੱਿ) ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਕਵੇਂ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ। 

 

https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-denials-and-appeals

