
သင့္ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အလုပ္သမားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာန၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ကန္႔ကြက္နည္း

ကန္႔ကြက္မႈ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ကန္႔ကြက္မႈသည္ သင္၏ အလုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင္ သေဘာမတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ စာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္ 
လက္ခံရရွ ိၿပီး ရက္ေပါင္း 60 အတြင္း သင္၏ ကန္႔ကြက္မႈကုိ လက္ခံရရွရိမည္။

သင္၏ ကန္႔ကြက္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ-

� သင့္အမည္ႏွင့္ ေတာင္းခံမႈ နံပါတ္။

� ဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေန႔စြ ဲ။

� သင္ သေဘာမတူရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆုိ၏ 
အစီရင္ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည္ဟု 
သင္ ယုံၾကည္ေသာ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား။

ကြၽႏ္ုပ္၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အယူခံဝင္မႈကို မည္သည့္ေနရာသို႔ 
ေပးပို႔ရမည္နည္း။

� https://secure.Lni.wa.gov ရွ ိ Claim and Account Center (နစ္နာေၾကး 
ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ အေကာင့္စင္တာ) ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင္၏ ကန္႔ကြက္မႈကုိ 
အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္ (ဤနည္းကုိ အသုံးျပဳလုိပါက 
စကားဝွက္တစ္ခုျဖင့္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန္ လုိအပ္ပါမည္)။ သုိ႔မဟုတ္

� စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ကန္႔ကြက္မႈကုိ ပုိ႔ရမည့္လိပ္စာမွာ- Department of 
Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291။ သုိ႔မဟုတ္

� စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အယူခံလႊာကုိ Board of Industrial Insurance 
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 
98504-2401, သုိ႔ ပုိ႔ပါ သုိ႔မဟုတ္ www.BIIA.wa.gov တြင္ ေတြ႔ရွႏိိုင္သည့္ 
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ပုံစံတစ္ခုတြင္ သင့္အယူခံလႊာကုိ တင္သြင္းပါ။ (စက္မႈလုပ္ငန္း 
အာမခံ အယူခံမႈမ်ား ဘုတ္အဖြ ဲ႕ [Board of Industrial Insurance Appeals, 
BIIA] က သင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈအား ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အမိန္႔မေပးလွ်င္ 
Labor & Industries [အလုပ္သမားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာန] သည ္ထုိသုိ႔ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။)

ကြ် ႏုပ္္၏ ကန္႔ကြက္မႈကုိ ဌာနက လက္ခံရရွေိသာအခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
သင္၏ ေတာင္းခံမႈ မန္ေနဂ်ာသည္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈ ဖိုင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔အနက္မွ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္-

1. မူလဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းလမဲည္။ သင္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္ပါရွသိည့္ စာ 
အသစ္တစ္ေစာင္ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔စာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ လက္ခံရရွလိိမ့္မည္။

2. မူလဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္မည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မွန္ကန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အမိန္႔စာတစ္ေစာင္ကုိ သင္ လက္ခံရရွမိည္။ 
အကယ္၍ ဆက္လက္၍ သေဘာမတူေသးပါက စက္မႈလုပ္ငန္း အာမခံ 
အယူခံမႈမ်ား ဘုတ္အဖြ ဲ႕ (BIIA) သုိ႔ စာျဖင့္ေရးသား လ်က္ ဤအမိန္႔သစ္ကုိ သင္ 
အယူခံဝင္ႏိင္ုသည္။ ဤအယူခံမႈအတြက္ အခ်န္ိအပုိင္း အျခားႏွင့္ စာပုိ႔လိပ္စာသည္ 
အမိန္႔စာေပၚတြင္ ပါရွလိိမ့္မည္။

3. အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိလုိအပ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္မည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္အား 
ဆုိင္းင့ံထား ေၾကာင္း အမိန္႔စာတစ္ေစာင္၊ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပုိမုိေတာင္းခံထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ သင္ 
လက္ခံရရွလိိမ့္မည္။ ေတာင္းခံမႈ မန္ေနဂ်ာသည္ သင္၊ သင့္ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္အလုပ္ရွင္ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိ ေတာင္းခံေကာင္းေတာင္းခံႏိင္ုသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သလားဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ သင့္ 
ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရက္ေပါင္း 30 မ ွ60 အထိ ၾကာ 
ေကာင္းၾကာႏိုင္သည္။ သင့္ကန္႔ကြက္မႈကို ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္း 
တံု႔ျပန္မႈတစ္ခု မရရွပိါက သင္၏ ေတာင္းခံမႈ မန္ေနဂ်ာကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

ရက္ေပါင္း 60 ၾကာၿပီးေနာက္ ကြ်ႏုပ္္ မကန္႔ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
အယူခံမဝင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔မျပဳလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
ရက္ေပါင္း 60 ကာလအတြင္း သင္ မကန္႔ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံမဝင္လွ်င္ ဌာန၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးသတ္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သင္သည္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
ေနာက္ပုိင္း ေန႔စြတဲစ္ခုခုတြင္ မကန္႔ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံမဝင္ႏိင္ုေပ။

ကြ်ႏုပ္္၏ ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွပိါက မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရမည္နည္း။

� သင့္ ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သင့္အမႈတြကုိဲ 
ကုိင္တြယ္ေနေသာ ေတာင္းခံမႈ မန္ေနဂ်ာကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ ေတာင္းခံမႈ 
မန္ေနဂ်ာသည္ ေခၚဆုိမႈကုိ အကူအညီေပးႏိင္ုရန္ စကားျပန္မ်ား ရယူသုံးစြႏဲိင္ု ပါသည္။

� တာင္းခံမႈ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဌာန၏ အခမဲ ့ေခၚဆုိမႈ 
နံပါတ္ 1-800-547-8367 ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။  ဤနံပါတ္သည္ စပိန္ဘာသာျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ နားေထာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကုိ ေပးအပ္သည္။

အကူအညီ ပုိမုိရယူရန္ ေအာက္ပါ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ 
ဆက္သြယ္ တုိင္ပင္လုိကလည္း ဆက္သြယ္ႏိင္ုပါသည္။

� Project Help (စီမံကိန္း အကူအညီ) ကုိ 1-800-255-9752 ျဖင့္။ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္မည္။

� ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာ ပညာေပးမႈ၊ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ လႊေဲျပာင္း 
ေပးမႈမ်ား (Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) 
ကိ ု1-888-201-1014 ျဖင့္။ ဤ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ 
လႊေဲျပာင္း ေပးမႈမ်ားကုိ လစာနည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၾကားရက္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
နံနက္ 9:15 မွ ေန႔လယ္ 12:15 အထိေပးအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 
စပိန္ဘာသာျဖင့္ ရရွႏိိင္ုပါသည္။

စီမံကိန္း အကူအညီ သုိ႔မဟုတ္ CLEAR ကုိ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား 
ကန္႔ကြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံမႈကုိ အေပးအယူမျပဳလုပ္ႏိင္ုပါ။ ဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ 
ေစာဒကတက္ရန္ ဤအခ်က္အလက္ စာလႊာတြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္ 
မ်ားကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။

မသန္မစြမ္း ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအတြက္ အျခား ပံုစံမ်ားကို ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ 
1-800-547-8367 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ TDD အသုံးျပဳသူမ်ား 360-902-5797 ကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ။ L&I (အလုပ္သမားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာန) သည္ အခြင့္အလမ္း 
တန္းတူညီမွ်ေပးသည္ အလုပ္ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။
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