រប�ៀបប្រឆាំងត
 វ៉ាទៅនឹងសេចក្ដី
សម្រេចរបស់ក្រស

ួងកា
 រងារ និង
ឧស្សាហកម្មចំពោះការទាមទារ
សំណងរបស់លោកអ្នក
ត�ើសេចក្បដី្រឆាំងត
 វ៉ាជា
 អ?
្វី

3.

សេចក្បដី្រឆាំងត
 វ៉ាគ
 ជា
ឺ លិខិតលា
 យលក្ខណ៍អក្សរដែលថ្លែងថា
 លោកអ្នកជ
 ំទាស់នឹង

សេចក្ស
ដី ម្រេចចំពោះការទាមទារសំណងកម្មកររបស់លោកអ្នក។ សេចក្បដី្រឆាំងត
 វ៉ា

របស់លោកអ្នកត្
 រូវតែបា
 នទទួលដោយក្រសួងក
 ្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែល
លោកអ្នកបា
 នទទួលសេចក្ស
ដី ម្រេចនេះ។

សេចក្បដី្រឆាំងត
 វ៉ារបស់លោកអ្នកត្
 រូវតែ
 មា
 នផ្ទុកន
 ូវ៖

 ខសំណុំរ�ឿងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក។
ឈ្មោះនិងលេ
 សេចក្ស
ដី ម្រេចរបស់ក្រសួង។
កាលបរិច្ឆេទនៃ
 មូលហេតុដែលលោកអ្នកជំទាស់ទៅនឹងសេចក្ដីសម្រេចនេះ ដោយភ្ជាប់បន្ថែមនូវរ

បាយការណ៍របស់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀត ដែលលោកអ្នកជ�ឿថា

អាចជួយបង្ហាញថា សេចក្ដីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយខុសឆ្គង។

ត�ើខ្ញុំត្រូវផ្ញើសេចក្ដីប្រឆាំងតវ៉ា ឬបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្ញុំទៅណា?

ញ�ើសេចក្ដីប្រឆាំងតវ៉ាតាមអនឡាញតាមរយៈ Claim & Account Center 

(មជ្ឈមណ្ឌលទា
 មទារសំណង និងគណនី) https://secure.Lni.wa.gov 
(អ្នកនឹងចាំបាចត្រូវបង្កើតគណនីជាមួយពាក្យសម្ងាត់
ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ជម្រើសនេះ)។ ឬ

 យលក្ខណ៍ទៅ៖ Department of Labor &
ផ្ញើសេចក្បដី្រឆាំងត វ៉ាលា

Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291។ ឬ

 យលក្ខណ៍អក្សរទៅ Board of Industrial
ផ្ញើបណ្ដឹងឧ ទ្ធរណ៍លា

Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box
42401, Olympia WA 98504-2401, ឬផ្ញើបណ្ដឹងឧ
 ទ្ធរណ៍របស់លោក
អ្នក តា
 មប្រព័នអេ
្ធ ឡិចត្រូនិចនៅគេហទំព័រ www.BIIA.wa.gov។ (Labor
& Industries [ការងារនិងឧស្សាហកម្ម] ប្រហែលមិនអា
 ចដោះស្រាយបញ្ហា
របស់លោកអ្នកទេ ល�ើកលែ
 ងតែត្
 រូវបានបង្គាបឲ
់ ្យធ្វើដូច្នោះ ដោយគណៈកម្មាធិ

សម្រេចទាររកព័ត៌មានបន្ថែម។ លោកអ្នកទ
 ទួលបា
 នដីកាមួយ ដ�ើម្បីព្យួរសេចក្ដី

សម្រេចនេះទុកម
 ួយរយៈ, ទទួលបា
 នសំបុត្រមួយច្បាប់ ដ�ើម្បីស្នើសព
ុំ ័ត៌មានបន្ថែម

ពីលោកអ្នក, ពី
 វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក, ឬ
 ពី
 ន
 ិយោជករបស់លោកអ្នក។

សេចក្ស
ដី ម្រេចចំពោះសេចក្ជ
ដី ំទាស់របស់លោកអ្នកអា
 ចត្រូវប្រើពេលពី 30 ទៅ

មិនបា
 នទទួលកា
 រឆ្លើយតបពីក្រសួងនៅក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាបពី
់ ថ្ងៃដែលលោក
អ្នកបា
 នផ្ញើសេចក្ជ
ដី ំទាស់របស់លោកអ្នកជ
 ូនទៅគេទេ, នោ
 ះសូមទាក់ទងនាយកគ្រប់
គ្រងសំណុំរ�ឿងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក។

ចុះប�ើខ្ញុំមិនប្រឆាំងត
 វ៉ា ឬ
 ស្ន
 ើសុំធ្វើឧទ្ធរណ៍, ឬ
 ធ្វើនៅក្រោយ
រយៈពេល60 ថ្ងៃ នោះត�ើវាន
 ឹងមា
 នអ្វីក�ើតឡ�ើង?
ប�ើលោកអ្នកម
 ិនប្រឆាំងត
 វ៉ា ឬ
 ស្ន
 ើសុំឧទ្ធរណ៍ឲ
 ្យទា
 ន់ក
 ្នុងរយៈពេល 60 ទេ, នោ
 ះសេចក្ដី
សម្រេចរបស់ក្រសួងន
 ឹងក្
 លាយជាសេចក្ស
ដី ម្រេចអវសាន។ នេះមានន័យថា លោកអ្នក

ប្រហែលមិនអា
 ចប្រឆាំងត
 វ៉ា ឬ
 ស្ន
 ើសុំឧទ្ធរណ៍ល�
 ើសេចក្ស
ដី ម្រេចនេះនៅពេលក្រោយ
បានទេ។

ប�ើខមា
្ញុំ នចម្ងល់ ឬ
 សេចក្បា
ដី រម្ភអ្វីមួយចំពោះសំណុំរ�ឿងទាមទារ
សំណងរបស់ខ្ញុំ នោ
 ះត�ើខ្ញុំត្រូវទាក់ទងនរណា?

 ងសំណុំរ�ឿងទាមទារសំណង ដែលកាន់ស
 ំណុំរ�ឿងរបស់
ទាក់ទងនាយកគ្រប់គ្រ

លោកអ្នក ដ
 �ើម្បីឲ
 ្យជ
 ួយបំភន
្លឺ ូវច
 ម្ងល់ផ្សេ
 ងៗ ពា
 ក់ព័នស
្ធ ំណុំរ�ឿងទាមទារសំណង

របស់លោកអ្នក។ នា
 យកគ្រប់គ្រ
 ងសំណុំរ�ឿងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នកអា
 ច

រកអ្នកប
 កប្រែ ឲ
 ្យជ
 ួយលោកអ្នកតា
 មទូរស័ព្ទ។

 ក់ទងទៅលេខឥតគិតថ្លៃរបស់ក្រសួង 1-800-547-8367 ដ�ើម្បីស្នើ
ទូរស័ព្ទទា

សុំព័ត៌មានពាក់ព័នកា
្ធ រទាមទារសំណងជាទូទៅ។ លេខនេះកមា
៏ នផ្ដល់ជូនព
 ័ត៌មាន

ភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលទៅតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នកផ
 ងដែរ។

[Board of Industry Insurance

ដ�ើម្បីស្ន
 ើសុំជំនួយប
 ន្ថែម, លោកអ្នកប្រហែលគួរទា
 ក់ទងទៅពិគ្រោះ

ត�ើនឹងមា
 នអក�
្វី ើតឡ�ើងនៅពេលក្រសួងទ
 ទួលបា
 នសេចក្ដី
ជំទាស់របស់ខ?
្ញុំ

 Project Help (ជំនួយគម្រោង) តាមទូរស័ព្ទលេខ 1-800-255-9752។ លោកអ្នក

ការឧទ្ធរណ៍ការធានារ៉ាប់រងឧស្សាកម្ម

Appeals, BIIA] ។)

នាយកគ្រប់គ្រ
 ងសំណុំរ�ឿងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នកន
 ឹងព
 ិនិត្យស
 ំណុំរ�ឿងទាម

ទាររបស់លោកអ្នក ព្រម
 ទា
 ំងនឹងធ្វើនូវក
 ិចកា
្ច រមួយពីក
 ិចកា
្ច រនានាខាងក្រោមនេះ៖

1.	កែប្រែសេចក្ស
ដី ម្រេចដ�ើម។ លោកអ្នកន
 ឹងទ
 ទួលបា
 នសំបុត្រឬដីកាថ្មីមួយ, ឬ
 ទា
 ំង
ពីរ, ភ្
 ជាប់ជាមួយសេចក្ស
ដី ម្រេចថ្មី។

2.

តម្កល់សេចក្ស
ដី ម្រេចដ�ើមទ
 ុកជា
 ត្រឹមត្
 រូវ។ លោកអ្នកន
 ឹងទ
 ទួលបា
 នដីកាមួយ 
ដ�ើម្បីប
 ញ្ជាកប្រា
់ ប់ថា សេចក្ស
ដី ម្រេចនេះត្រឹមត្
 រូវ។ លោកអ្នកអា
 ចស្នើសុំធ្វើ

ឧទ្ធរណ៍ល�ើដីកាថ្មីនេះ ដោយសរសេរលិខិតលា
 យលក្ខណ៍អក្សរ ដាក់ទៅគណៈ
កម្មាធិការឧទ្ធរណ៍ការធានារ៉ាប់រងឧស្សាកម្ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកនៅតែទ
 ំទាស់

60 ថ្ងៃ

ឬយូរជាងនេះ ដោយផ្អែកល�
 ថា
ើ ត�ើយ�ើងត្
 រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬ
 អ
 ត់។ ប�ើលោកអ្នក

យោបល់ជាមួយទីភ្នាកងា
់ រណាម
 ួយខាងក្រោមនេ
 ះ៖
ប្រហែលអាចត្រូវការអ្នកប
 កប្រែ។

ការអប់រំ ដំបូន្មាន និងការបញ្ជូនតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានសម្របសម្រួល (Coordinated

Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) តាមទូរស័ព្ទលេខ
1-888-201-1014។ ទីភ្នាកងា
់ រនេះផ្ដល់ឱវាទតាមទូរស័ព្ទនិងប
 ញ្ជូនលោកអ្នកទៅបុគ្គលិក
ការងារសង្គមក
 ិចស
្ច ម្រាប់ព
 លរដ្ឋដែលមានប្រាក់ច
 ំណូលទាប នៅរ�ៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ តាម
ធម្មតានៅចន្លោះម៉ោង 9:15 ព្រឹក និងម៉ោ
 ង 12:15 ថ្ងៃត្រង់។ មានព័ត៌មានបម្រុងជូនភាសា



អេស្ប៉ាញ៉ុលផងដែរ។

ការទាក់ទងទៅទីភ្នាក់ងារ ជំនួយគម្រោង ឬទីភ្នាក់ងារ CLEAR គឺមិនមែ
 នជាការដាក់ពាក្យ

ប្រឆាំងតវ៉ា ឬការដាក់ពាក្យស្ន
 ើសុំឧទ្ធរណ៍ល�សើេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រស

ួងទេ។ ដ�ើម្បីដាក់

ពាក្យជំទាស់សេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រស

ួង, ស
 ូមលោកអ្នកអនុវត្តតាមវិធានការនានា ដែលបាន
ចែងនៅក្នុងក្រដាស

អង្គហេតុនេ
 ះ។

ទ�ៀត។ ថេរៈវេលា និងអា
 សយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រស
 ម្រាប់កា
 រដាក់បណ្ដឹងឧ
 ទ្ធរណ៍
ល�ើដីកាថ្មីនេះ។
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ព័ត៌មានទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់ព
 លរដ្ឋដែលមានពិការភាព អាចមានផ្ដល់ជូន

1-800-547-8367។ សម្រាប់ព
 លរដ្ឋ
TDD, សូមទូរស័ព្ទទាក់ទ
 ងលេខ 360-902-5797។ ក្រសួង
L&I (ក្រសួងការងារនិងឧស្សាហកម្ម) គឺជានិយោជកផ្ដលសម
់ ធម៌ជូនព
 លរដ្ឋគ្រប់រូប។
ទៅតាមការស្នើសុំ។ សូមទូរស័ព្ទទាក់ទ
 ងលេខ
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