Как да повдигнете възражение
срещу решение на Департамента
по труда и промишлеността
относно Ваш иск
Какво е възражение?

Възражението е писмо, показващо, че Вие не сте съгласен(на)
с решение относно Ваш иск за изплащане на трудово
обезщетение. Вашето възражение трябва да бъде получено в
рамките на 60 дни от датата на получаване на решението.
Вашето възражение трябва да съдържа:

 Вашето име и номер на иск.
 Датата на решението на департамента.
 Причината, поради която оспорвате, заедно с всички доклади
на доставчици друга информация, която според Вас показва,
че решението е неправилно.

Къде мога да изпратя своето възражение или обжалване?



Изпратете възражение онлайн до Claim and Account Center
(Център за искове и профили) на https://secure.Lni.wa.gov
(трябва да зададете профил с парола, за да използвате тази
опция). ИЛИ

 Изпратете писмено възражение на Department of Labor &
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. ИЛИ

 Изпратете писмена жалба на Board of Industrial Insurance

Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia
WA 98504-2401, или подайте жалба с електронния формуляр,
който се намира на www.BIIA.wa.gov. (Labor & Industries
[Департаментът по труда и промишлеността] може да не
е в състояние да разгледа Вашия проблем без да му бъде
наредено от Комисията за обжалване на промишлени
застраховки [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA].)

Какво се случва, когато департаментът получи моето
възражение?
Отговорникът, обработващ иска Ви, ще преразгледа Вашето
досие на иска и ще извърши едно от следните неща:

1. Ще промени първоначалното решение. Вие ще получите
ново писмо или нареждане (или и двете) с новото решение.
2. Ще реши, че първоначалното решение е правилно. Вие ще
получите нареждане, което гласи, че решението е било правилно.
Можете да обжалвате това ново нареждане в писмен вид пред
Комисията за обжалване на промишлени застраховки (BIIA),
ако все още не сте съгласни. Срокът и пощенският адрес за
обжалването ще бъдат написани в нареждането.

3. Ще реши, че е необходима повече информация. Ще получите
нареждане, което задържа вземането на решение, писмо с
искане за повече информация или и двете. Отговорникът,
обработващ иска, може да поиска повече информация от Вас,
Вашия лекар или Вашия работодател.
Вземането на решение относно Вашето възражение може да
отнеме от 30 до 60 дни или повече в зависимост от това дали
е необходима допълнителна информация. Ако в рамките на
30 дни след изпращане на възражението си не получите отговор,
моля, обърнете се към отговорника, обработващ иска Ви.

Какво да направя, ако не възразявам или не обжалвам,
или го направя след 60 дни?
Ако не подадете възражение или не обжалвате в рамките на
60-дневния период, решението на департамента е окончателно.
Това означава, че не можете да подавате възражение или
да обжалвате решението на по-късна дата.

Ако имам въпроси или притеснения относно моя иск,
към кого следва да се обърна?

 За въпроси, които са специфични за Вашия иск, се обръщайте
към отговорника, обработващ иска Ви и работещ по Вашия
случай. Отговорникът, обработващ иска Ви, разполага с
преводачи за оказване на помощ при обажданията.

 Департаментът предлага безплатен телефонен номер,
1-800-547-8367, за обща информация относно искове.
Този номер предоставя възможност за предаване на
информация на испански език.

За повече съдействие можете също така да се
консултирате със следните безплатни услуги:

 Project Help (Проект „Помощ“) на тел. 1-800-255-9752. Може да бъде
необходим преводач.

 Координирано юридическо образование, съвети и препоръки

(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) на тел.
1-888-201-1014. Тази услуга предоставя съвети и препоръки по телефона
на работници с ниски доходи в работни дни, обикновено между 09:15 и
12:15 часа. Информацията е на разположение на испански език.

Свързването с Проект „Помощ“ или CLEAR не представлява
възражение или обжалване на решението на департамента. За да
оспорите решение на департамента, следвайте стъпките, посочени
в този информационен материал.

PUBLICATION F242-363-212 (Bulgarian) [04-2019]
Други формати за хора с увреждания са на разположение при
поискване. Обадете се на 1-800-547-8367. Ползвателите на
ползвателите на TDD могат да се обаждат на 360-902-5797.
L&I (Департаментът по труда и промишлеността) е
работодател, предоставящ равни възможности.

