
உமது உரிமம க�ோரமைப் பற்றிய 
த�ோழிை், ம��்த�ோழிை்�ள் 
திமை�்�ள�்தின் ஒரு 
தீரம்ோன�்ம� எதிரப்்பது எப்படி

ஓர ்எதிரப்்பு என்றோை் என்ன?
ஓர ்எதிரப்்பு என்பது உமது த�ொழிலொளர ்இழப்பீட்டு உரிமம 
க�ொரமலப் பற்றிய ஒரு தீரம்ொன�ம்� நீர ்ஏற்பதில்மல என� ்
குறி�க்ும் ஒரு �டி�மொகும். உமது எதிரப்்பு நீர ்தீரம்ொன�ம்�ப் தபற்று 
60 நொட்�ளு�க்ுள் கிமட��்ப் தபற்றொ� கேண்டும்.

உமது எதிரப்்பில் உள்ளடங்� கேண்டியன:

 � உமது தபயரும் உரிமம க�ொரல் எண்ணும்.

 � திமண��்ள�த்ின் தீரம்ொன� ்தி�தி.

 � நீங்�ள் ஏற்�ொமம��்ொன �ொரணமும் தீரம்ொனம் பிமழதயன� ்
�ொட்டுே�ொ� நீங்�ள் நம்பும் கேறு ேழங்குநர�்ளின் அறி�ம்��ள் 
அல்லது கேறு ��ேல்�ளும்.

நோன் எனது எதிரப்்மப அை்ைது கமன்முமறயீட்மட 
எங்கு அனுப்ப கேை்டும்?

 � https://secure.Lni.wa.gov என்ற இமணய�த்ில் உரிமம 
க�ொரல் மற்றும் �ண�க்ு நிமலயம் (Claim and Account 
Center) என்பம�ப் பயன்படு�த்ி இமணயேழியில் ஓர ்
எதிரப்்மப அனுப்புங்�ள் (நீங்�ள் இ�த்�ரிமேப் பயன்படு��் 
�டவுசத்சொல்லுடன் ஒரு �ண�ம்� அமம��் கேண்டியிரு�க்ும்). 
அல்லது

 � ஓர ்எழு�்து மூல எதிரப்்மப அனுப்ப கேண்டிய இடம்: 
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 
98504-4291. அல்லது

 � ஓர ்எழு�்து மூல கமன்முமறயீட்மட Board of Industrial Insurance 
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 
98504-2401 இற்கு அனுப்பு�, அல்ல� உமது கமன்முமறயீட்மட 
ஓர ்இல�த்ிரனியல் ேடிேில் www.BIIA.wa.gov இற்குச ்சமரப்்பி��். 
(BIIA இனொல் உமது �ேமலமயப் பற்றி� ்�ேனி�க்ுமொறு 
உ��்ரேிடப்பட்டொகல �ேிர த�ொழில், ம��த்�ொழில் திமண��்ளம் 
அே்ேொறு தசய்ய இயலொமற் கபொ��க்ூடும்.)

திமை�்�ளம் எனது எதிரப்்மபப் தபறும் கபோது 
யோது நி�ழும்?
உமது உரிமம க�ொரல் மு�ொமமயொளர ்உமது உரிமம க�ொரற் 
க�ொப்மப மீளொய்வு தசய்து பின்ேருேனேற்றில் ஒன்மற 
கமற்த�ொள்ேொர:்

1. மூல� ்தீரம்ொன�ம்� மொற்று�ல். நீர ்புதிய தீரம்ொன�்துடனொன ஒரு 
புதிய �டி��ம்� அல்லது �ட்டமளமய, அல்லது இரண்மடயும் 
தபறுேீர.்

2. மூல� ்தீரம்ொனம் சரியொனத�ன� ்தீரம்ொனி��்ல். நீர ்தீரம்ொனம் 
சரியொனத�ன� ்குறிப்பிடும் ஒரு �ட்டமளமயப் தபறுேீர.் 
நீர ்இன்னமும் ஏற்�ொேிட்டொல், நீர ்இப்புதிய �ட்டமளமய 
த�ொழிற்றுமற� ்�ொப்புறுதி கமன்முமறயீட்டுச ்சமப�க்ு 
(BIIA) எழு�்து மூலம் கமன்முமறயீடு தசய்யலொம். 
கமன்முமறயீட்டு��்ொன �ொல எல்மலயும் அஞ்சல் மு�ேரியும் 
�ட்டமளயில் இரு�க்ும்.

3. கமலும் ��ேல்�ள் க�மேயொ என� ்தீரமொனி��்ல். நீர ்
தீரம்ொன�ம்�� ்கிடப்பில் மே�க்ுமொறு ஒரு �ட்டமளமய, 
கமலதி�� ்��ேல்�மள� ்க�ட்கும் ஒரு �டி��ம்�, அல்லது 
இரண்மடயும் தபறுேீர.் உரிமம க�ொரல் மு�ொமமயொளர ்
உம்மிடமிருந்து, உமது மரு�்துேரிடமிருந்து, அல்லது உமது த�ொழில் 
�ருநரிடமிருந்து கமலதி�� ்��ேல்�மள கேண்ட� ்கூடும்.

கமலதி�� ்��ேல்�ள் க�மேயொ என்பம�ப் தபொறு�்து உமது 
எதிரப்்மபப் பற்றிய ஒரு தீரம்ொன�்து�க்ு 30 மு�ல் 60 நொட்�ள் ேமர, 
அல்லது அ�ற்கு கமற்பட்ட �ொலம் எடு��்லொம். நீர ்உமது எதிரப்்மப 
அனுப்பி 30 நொட்�ளு�க்ுள் ஒரு பதிமலப் தபற்றிரொேிட்டொல், உமது 
உரிமம க�ொரல் மு�ொமமயொளமர� ்த�ொடரப்ு த�ொள்�.

நோன் எதிர�்்�கேோ கமன்முமறயீடு தெய்யகேோ 
இை்ைோேிட்டோை், அை்ைது 60 நோட்�ளு�்குப் பின் 
அே்ேோறு தெய்�ோை் என்னேோகும்?
நொர ்60 நொள் �ொலப் பகுதியினுள் எதிர�்�்கேொ கமன்முமறயீடு 
தசய்யகேொ இல்லொேிட்டொல், திமண��்ள�த்ின் தீரம்ொனம் 
இறுதியொன�ொகும். இ�ன் தபொருள் நீர ்ஒரு பிந்திய தி�தியிை் 
தீரம்ோன�்ம� எதிர�்்�கேோ கமன்முமறயீடு தெய்யகேோ கூடோது 
என்ப�ோகும்.

என்னிடம் எனது உரிமம க�ோரமைப் பற்றி�் 
க�ள்ேி�ள் அை்ைது �ேமை�ள் இருந்�ோை், நோன் 
யோமர�் த�ோடரப்ு த�ோள்ள கேை்டும்?

 � உமது உரிமம க�ொரலு�க்ு� ்குறிப்பொன க�ள்ேி�ளு��்ொ�, உமது 
ேழ�ம்�� ்ம�யொளும் உரிமம க�ொரல் மு�ொமமயொளர.் அமழப்பு 
த�ொடரப்ில் உ�ே உமது உரிமம க�ொரல் மு�ொமமயொளரு�க்ு 
உமரதபயரப்்பொளர�்ளுடன் அணு�ல் உள்ளது.

 � தபொதுேொன உரிமம க�ொரல் ��ேல்�ளு��்ொ�, 
திமண��்ள�த்ின் �ட்டணற்ற எண், 1-800-547-8367 ஆகும். 
இே்தேண் ��ேல்�மள எசுப்பொனிய தமொழியில் க�ட்கும் ஒரு 
த�ரிமே ேழங்குகிறது.

கூடு�ை் உ�ேி�்கு, நீங்�ள் பின்ேரும் இைேெ 
கெமே�மளப் பரிசீலி�்�ைோம்:

 � 1-800-255-9752 இல் Project Help. உமரதபயரப்்பொளர ்கசமே�ள் 
க�மேப்பட�க்ூடும்.
 � 1-888-201-1014 இல் Coordinated Legal Education, Advice and 
Referral (CLEAR). இசக்சமே குமறந்� ேருமொனமுள்ள 
த�ொழிலொளர�்ளு�க்ு கிழமம நொட்�ளில், சொ�ொரணமொ� �ொமல 
9:15 இற்கும் பின்கனரம் 12:15 இற்குமிமடயில் த�ொமலகபசி 
ஆகலொசமனமயயும் பரிந்துமர�மளயும் ேழங்குகிறது. 
��ேல்�ள் எசுப்பொனிய தமொழியில் கிமட��்ப் தபறுகின்றன.

Project Help ஐ அல்லது CLEAR ஐ� ்த�ொடரப்ு த�ொள்ேது 
திமண��்ள�த்ின் தீரம்ொன�த்ின் மீ�ொன ஓர ்எதிரப்்மப அல்லது 
கமன்முமறயீட்மடச ்சமரசம் தசய்ேதில்மல. ஒரு திமண��்ள� ்
தீரமொன�்து�க்ுச ்சேொல் ேிடு��், இம்தமய்யறி�ம்�யிற் 
சுட்டப்பட்டுள்ள படிமுமற�மளப் பின்பற்று�.

கேண்டுக�ொளின் கபரில், கேற்று தமொழி உ�ேியும் 
ஊனமுற்கறொரு��்ொன முமறமம�ளும் கிமட��்ப் தபறுகின்றன. 
1-800-547-8367 ஐ அமழ��். TDD பொேமனயொளர�்ளொயின், 
360-902-5797 ஐ அமழ��். L&I ஒரு சம ேொயப்பு� ்த�ொழில் 
�ருநரொகும்.
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