
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ ਕਿਭਾਗ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਿਲੇਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਫੈਸਲੇ 
ਦਾ ਕਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਰੋਧ ਿੀ ਹੈ?
ਕਿਰੋਧ ਇਿ ਉਹ ਕਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਿ ਿਰਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਿਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਲੇਮ (ਦਾਅਿੇ) ਤੇ 

ਹੋਏ ਇਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਕਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਫੈਸਲੇ ਕਮਲਣ ਦੇ 60 ਕਦਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਕਿਭਾਗ ਨੰੂ ਕਮਲ ਿਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਕਿਿ ਇਹ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:

� ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਲੇਮ ਨੰਬਰ।

� ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਿੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।

� ਉਹ ਿਾਰਣ ਕਿਸ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ 

ਕਰਪੋਰਟ ਿਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਕਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕਿ 

ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰੋਧ ਿਾਂ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਭਿੇਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?
� https://secure.Lni.wa.gov ‘ਤੇ ਿਾਿ ੇClaim and Account 

Center (ਿਲੇਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਿੇਂਦਰ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਿ ਕਿਰੋਧ ਔਨਲਾਈਨ ਭਿੋੇ 

(ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਿਿਲਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਪਾਸਿਰਡ ਿਾਲਾ ਇੱਿ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ)। ਿਾਂ

� ਕਲਕਖਤ ਰੂਪ ਕਿਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਿੋੇ: Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291। ਿਾਂ

� Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA), Executive 
Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 98504-2401 ਨੰੂ ਿਾਂ ਆਪਣੀ 

ਅਪੀਲ www.BIIA.wa.gov ਤੋਂ ਇਿ ਇਲੈਿਟਰੋਕਨਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਿੇ।ੇ (Labor 
& Industries [ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ ਕਿਭਾਗ] ਤਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ 

ਿਰ ਸਿਦਾ ਿਦ ਤਿ ਉਦਯਕੋਗਿ ਬੀਮਾ ਅਪੀਲਜ ਬੋਰਡ [Board of Industrial 
Insurance Appeals, BIIA] ਿਲੋਂ ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਮਲੇ।)

ਿਦੋਂ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਕਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਕਮਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿੀ ਹੋਏਗਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੇਮ ਮੈਨੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲੇਮ ਫਾਇਲ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ 

ਕਿਿੋਂ ਿੋਈ ਇਿ ਿਦਮ ਿੁੱ ਿੇਗਾ:

1. ਮੂਲ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਕਲਆ ਿਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਿ ਨਿੀਂ ਕਿੱਠੀ ਿਾਂ ਆਦੇਸ਼  

ਿਾਂ ਦੋਿੇਂ ਕਮਲਣਗੇ।

2. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਮੂਲ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਲੇਗਾ ਕਿਸ ਕਿਿ 

ਕਲਕਖਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਕਿਰੋਧ ਕਿਿ ਸਨੱਅਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (BIIA) ਨੰੂ ਕਲਕਖਤ ਰੂਪ ਕਿਿ ਅਪੀਲ 

ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾਿ-ਪਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਲਕਖਆ ਹੋਏਗਾ।

3. ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਲੇਗਾ ਕਿ ਅਿੇ 

ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਕਦਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਿੱਠੀ ਕਮਲੇਗੀ ਕਿਸ ਕਿਿ ਜਰੂਰੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 

ਮੰਗੀ ਿਾਏਗੀ ਿਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੱਠੀ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਕਮਲਣਗੇ। ਿਲੇਮ ਮੈਨੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿ ਿੋਲੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਫਸੈਲੇ ਨੰੂ 

30 ਤੋਂ 60 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਰੋਧ ਭਿੇਣ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਈੋ ਿਿਾਬ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਆਪਣ ੇਿਲੇਮ ਮਨੇੈਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਿੇ ਮੈਂ ਕਿਰੋਧ ਿਾਂ ਅਪੀਲ ਨਾ ਿਰਾਂ ਿਾਂ ਅਕਿਹਾ 60 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਰਾਂ 
ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਏਗਾ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰੋਧ ਿਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਤਾਂ 

ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਿਿ 

ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਕਿਰੋਧ ਿਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।

ਿੇ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਿਲੇਮ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਿਾਂ ਿਈੋ ਸਿਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਾਂ?
� ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਿਲੇਮ ਮਨੇੈਿਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਲੇਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਿਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 

ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੇਮ ਮਨੇੈਿਰ ਿਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

� ਿਲੇਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800-547-8367 ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਿ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਣੁਨ ਦਾ ਕਿਿਲਪ ਮਿੂੌਦ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਮਫੁਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਲਾਹ 
ਮਸ਼ਿਰਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

� 1-800-255-9752 Project Help (ਪ੍ਰਿੈੋਿਟ ਹੈਲਪ) ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਹੈ।

� 1-888-201-1014 ਤੇ ਿੋਆਰਡੀਨੇਕਟਡ ਲੀਗਲ ਐਿੁਿੇਸ਼ਨ, ਐਡਿਾਈਸ ਐਡਂ ਫੈਡਰਲ 
(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) ਫੋਨ ਤੇ 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹਿਾਲੇ ਿਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਿਸ, ਘਟ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਿਰਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੰਮ ਿਾਲੇ ਕਦਨ 
ਸਿੇਰੇ 9.15 ਿਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ 12.15 ਤਿ ਫੋਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੈੋਿਟ ਹੈਲਪ ਿਾਂ CLEAR ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਨੰੂ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਕਿਰੁਧ ਰੋਸ ਿਾਂ ਅਪੀਲ 
ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ। ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸ ੇਫਸੈਲੇ ਨੰੂ ਿਣੁਤੌੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਕਿਿ ਦਸੇ 
ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਿਰੋ।

ਅਪਾਹਿਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। 1-800-547-8367 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। TDD ਯੂਜਰਸ 360-902-5797 ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰਨ। L&I (ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ ਕਿਭਾਗ) ਬਰਾਬਰ ਮੌਿੇ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਮਾਲਿ ਹੈ।
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