
तपाईंको दावीको सम्बन्धमा  
श्रम तथा उद्ोग लिएको निर्णय  
नवरूद्ध कसरी उजरु

उजरु के हो?
उजुर भनेको एक यस्ो पत्र हो जसमा कामदारहरूको क्षत्पूर्तिसम्बन्धी ्पाईंको 
दावधीलाई ललएर ललइएको तनर्णयप्रत् ्पाईंको असहमत् जनाइएको हुन्छ। यस्ो 
तनर्णय ललइएका 60 ददनहरू लभत्र ्पाईंको उजुर वा दवरो् पत्र प्राप् भइसकेको 
हुनुप्छ्ण।

्पाईंको उजुरमा तनमन कुरोहरू हुनुप्छ्णछः

� ्पाईंको नाउँ अतन दावधी संखया।

� दवभागले तनर्णय ललएको ्ाररख।

� ्पाईं असहम् हुनकुो कारर साथ ैकुन ैपतन प्रदायकका ररपोर्णहरू वा ्पाईंले 
दवश्ास गनने अनय जानकारीले तनर्णय गल् ्छ भनधी देखाउँ्छ।

मलै ेमरेो प्रतिवाद वा अपील कहाँ पठाउनपुर्छ?
� दा्बधी र खा्ा केनद्रको https://secure.Lni.wa.gov प्रयोग गरी 

अनलाइनमा प्रत्वाद पठाउनहुोस् Claim and Account Center  
(दा्बधी र खा्ा केनद्र) (्पाईंलाई यो दवकलप प्रयोग गन्णको लातग पासवर्ण 
सदह्को खा्ा सेर गन्ण आवशयक पनने्छ)। अथवा

� आफनो ललखख् उजुरलाई यस रुङगोमा पठाउनुहोस्छः Department of 
Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 
98504-4291। अथवा

� ललखख् आवेदनलाई Board of Industrial Insurance Appeals 
(BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia 
WA 98504-2401-मा पठाउनुहोस्, वा www.BIIA.wa.gov -मा 
उपलब् एलेक्ट्ोतनक फारममा आफनो आवदेन ्ुबझाउनुहोस्। (उद्ोगधी त्बमा 
अपधीलको ्बोर्ण [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA]-
ले ्पाईंको चिन्ाको समा्ान गनने आदेश नददउ॰जले Labor & Industries 
[श्रम ्था उद्ोग] दवभागले तयसो गन्णसक्दैन।)

तवभागले मरेो उजुर प्रापि गरेपछर के हुनर?
दावधीसम्बन्धी ्पाईंको प्र्बन्कले ्पाईंको फाइल हनेने्छ अतन दावधीको समधीक्षा 
गनने्छ र तयसपत्छ तनमनमधये एक गनने्छछः

1. पदहले ललइएको तनर्णयलाई ्बदललने्छ। एक नयाँ तनर्णयका साथ ्पाईंले नयाँ 
पत्र वा आदेश, वा दुवै, प्राप् गनु्णहुने्छ।

2. पदहले ललइएको तनर्णय सहधी हो भनधी तनर्णय ललन्ेछ। ्पाईंले तनर्णय सहधी चथयो भनधी 
लेखखएको एक आदेश प्राप् गनु्णहुन्ेछ। ्पाईं अझ पतन असहम् हुनभुएको खणरमा, 
्पाईंले यो नयाँ आदेश दवरूद्ध औद्ोतगक ्बधीमा अपधील ्बोर्ण (BIIA)-मा आवदेन गन्ण 
सक्नुहुन्छ। अपधील गनने समय-सधीमा र पठाउन ेठेगाना तयस आदेशमा ददइएको हुन्छ।

3. अझ अत्क जानकारीको खाँिो ्छ भनधी तनर्णय ललने्छ। ्पाईंले तनर्णयलाई 
सथतग् राखखएको एक आदेश, अत्क जानकारीको माग गररएको एक पत्र, 
वा दुवै, प्राप् गनु्णहुने्छ। दावधी प्र्बन्कले ्पाईं, ्पाईंको रक्रर वा ्पाईंको 
तनयोक्ालाई अत्क जानकारीको लातग अनुरो् गन्णसक््छ।

्पाईंको उजुरको सम्बन्मा तनर्णय ललनको लातग 30-देखख 60 ददनहरू वा 
यसभनदा पतन अत्कको समय लागनसक््छ जो अत्क जानकारीको खाँिो ्छ वा 
्ैछन, तयसमाचथ तनभ्णर ग्छ्ण। आफनो उजुर पठाएको 30 ददनहरू लभत्र ्पाईंले जवाफ 
नपाउनुभएको खणरमा, कृपया आफनो दावधी प्र्बन्क -लस् समपक्ण  गनु्णहोला।

मलै ेउजुर वा आवदेन गररन, अथवा 60 ददनहरूपछर यसो गरे भने 
के हुनरे?
्पाईंले 60 ददनको समय-सधीमा लभत्र उजुर वा आवेदन गनु्णभएन भने, दवभागले 
ललएको तनर्णयलाई अनन्म ठहर गररने्छ। यसको अथ्ण के हुन्छ भने तपाईंले 
पछिको कुनै तारिखमा यस छनर्णय छिरूद्ध उजुि िा आिेदन गन्णपाउनु हुनेिैन।

मरेो दावीको सम्बन्धमा मछसि प्रश्नहरू वा छिनिाहरू रन ्भन,े  
मलै ेकोछसि सम्पक्छ  गनु्छपननेर?
� ्पाईंको दावधी केननद्र् प्रशनहरूको लातग, ्पाईंको मुद्ाको हरेदविार गरररहकेो 

दावधी प्र्बन्क। फोन वा्ा्णलापमा सहाय्ा पुरîाउनको लातग ्पाईंको दावधी 
प्र्बन्कलस् दोभाषेहरूको सुदव्ा उपलब् हुन्छ।

�	दावधीको सम्बन्मा सामानय जानकारीको लातग दवभागको तनछःशुलक फोन नम्बर 
1-800-547-8367। यो नम्बरमा जानकारी सपेतनश भाषामा सुनने दवकलप 
उपलब् ्छ।

अछिक सहायिाको लातग, िपाईंले तनमन तनःशुलक सेवाहरूछसि पतन 
सम्पक्छ  गन्छ सकनुहुनरः

� 1-800-255-9752-मा Project Help (प्रोजेक्ट हेल्प)। दरोभाषे सेवाहरूकरो खाँचरो 
्पर्नसक्छ।

� 1-888-201-1014-मा समन्वत कारूरी शिक्ा, ्परामि्न एवम् प्ेषण 
(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR)।  
यरो सेवाले साताका ददरहरूमा सामा्यतः ्पूवा्न्ह 9:15-देखख अ्परा्ह 12:15-समम कमती 
आमदारी हुरे कामदारहरूलाई फरोरमा ्परामि्न अनर स्दभ्न उ्पलब्ध गराउँ्छ। जारकारी 
स्ेनरि भाषामा ्पनर उ्पलब्ध ्छ।

प्रोजेक्ट हेल्प वा ककलयर (CLEAR)-शसत सम्पक्न  गर््नकरो अर्न नवभागकरो नरण्नय नवरूद्ध उज्र 
वा आवेदर गर््न हरोइर। नवभागकरो नरण्नयलाई च्रौती ददरकरो लानग यस ्पचा्नमा उललेखखत 
चरणहरूकरो अर्सरण गर््नहरोस्।

अक्षम व्यचक्हरूको लातग अनय फमया्णरहरू उपलब् ्छन् जसको लातग अनुरो् 
गन्णसदकन्छ। 1-800-547-8367-मा फोन गनु्णहोस्। TDD उपयोगकर्ा्णहरूले 
360-902-5797 -मा फोन गनु्णहोस्। L&I (श्रम ्था उद्ोग) समान अवसर प्रदान 
गनने तनयोक्ा हो।
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