உமது உரிமை க�ோரலைப் பற் றிய
த�ொழில் , கைத�்தொழில் கள்
திணைக் களத் தின் ஒரு
தீர்மானத்தை எதிர்ப்பது எப் படி
ஓர் எதிர்ப்பு என்றால் என்ன?
ஓர் எதிர்ப்பு என்பது உமது த�ொழிலாளர் இழப் பீட்டு உரிமை
க�ோரலைப் பற்றிய ஒரு தீர்மானத்தை நீ ர் ஏற்பதில் லை எனக்
குறிக்கும் ஒரு கடிதமாகும் . உமது எதிர்ப்பு நீ ர் தீர்மானத்தைப் பெற்று
60 நாட் களுக்குள் கிடைக்கப் பெற்றாக வேண்டும் .
உமது எதிர்ப்பில் உள் ளடங் க வேண்டியன:

 உமது பெயரும் உரிமை க�ோரல் எண்ணும் .
 திணைக்களத்தின் தீர்மானத் திகதி.
 நீ ங் கள் ஏற்காமைக்கான காரணமும் தீர்மானம் பிழையெனக்

காட் டுவதாக நீ ங் கள் நம் பும் வேறு வழங் குநர்களின் அறிக்கைகள்
அல் லது வேறு தகவல் களும் .

நான் எனது எதிர்ப்பை அல் லது மேன்முறையீட்டை
எங் கு அனுப் ப வேண்டும் ?

 https://secure.Lni.wa.gov என் ற இணையத்தில் உரிமை




க�ோரல் மற்றும் கணக்கு நிலையம் (Claim and Account
Center) என்பதைப் பயன் படுத்தி இணையவழியில் ஓர்
எதிர்ப்பை அனுப் புங் கள் (நீ ங் கள் இத்தெரிவைப் பயன் படுத்த
கடவுச�்சொல் லுடன் ஒரு கணக்கை அமைக்க வேண்டியிருக்கும் ).
அல் லது
ஓர் எழுத்து மூல எதிர்ப்பை அனுப் ப வேண்டிய இடம் :
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA
98504-4291. அல் லது
ஓர் எழுத்து மூல மேன் முறையீட்டை Board of Industrial Insurance
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA
98504-2401 இற்கு அனுப் புக, அல் லத உமது மேன்முறையீட்டை
ஓர் இலத்திரனியல் வடிவில் www.BIIA.wa.gov இற்குச் சமர்ப்பிக்க.
(BIIA இனால் உமது கவலையைப் பற்றிக் கவனிக்குமாறு
உத்தரவிடப் பட் டாலே தவிர த�ொழில் , கைத�்தொழில் திணைக்களம்
அவ் வாறு செய்ய இயலாமற் ப�ோகக்கூடும் .)

திணைக் களம் எனது எதிர்ப்பைப் பெறும் ப�ோது
யாது நிகழும் ?
உமது உரிமை க�ோரல் முகாமையாளர் உமது உரிமை க�ோரற்
க�ோப் பை மீளாய் வு செய் து பின் வருவனவற்றில் ஒன் றை
மேற�்கொள் வார்:
1. மூலத் தீர்மானத்தை மாற்றுதல் . நீ ர் புதிய தீர்மானத்துடனான ஒரு
புதிய கடிதத்தை அல் லது கட் டளையை, அல் லது இரண்டையும்
பெறுவீர.்
2. மூலத் தீர்மானம் சரியானதெனத் தீர்மானித்தல் . நீ ர் தீர்மானம்
சரியானதெனக் குறிப் பிடும் ஒரு கட் டளையைப் பெறுவீர.்
நீ ர் இன்னமும் ஏற்காவிட் டால் , நீ ர் இப் புதிய கட் டளையை
த�ொழிற்றுறைக் காப் பு றுதி மேன் முறையீட்டுச் சபைக்கு
(BIIA) எழுத்து மூலம் மேன் முறையீடு செய் யலாம் .
மேன்முறையீட்டுக்கான கால எல் லையும் அஞ் சல் முகவரியும்
கட் டளையில் இருக்கும் .

3. மேலும் தகவல் கள் தேவையா எனத் தீரமானித்தல் . நீ ர்
தீர்மானத்தைக் கிடப் பில் வைக்குமாறு ஒரு கட் டளையை,
மேலதிகத் தகவல் களைக் கேட்கும் ஒரு கடிதத்தை, அல் லது
இரண்டையும் பெறுவீர.் உரிமை க�ோரல் முகாமையாளர்
உம் மிடமிருந் து, உமது மருத்துவரிடமிருந் து, அல் லது உமது த�ொழில்
தருநரிடமிருந் து மேலதிகத் தகவல் களை வேண்டக் கூடும் .
மேலதிகத் தகவல் கள் தேவையா என் பதைப் ப�ொறுத்து உமது
எதிர்ப்பைப் பற்றிய ஒரு தீர்மானத்துக்கு 30 முதல் 60 நாட் கள் வரை,
அல் லது அதற்கு மேற்பட் ட காலம் எடுக்கலாம் . நீ ர் உமது எதிர்ப்பை
அனுப் பி 30 நாட் களுக்குள் ஒரு பதிலைப் பெற்றிராவிட் டால் , உமது
உரிமை க�ோரல் முகாமையாளரைத் த�ொடர்பு க�ொள் க.

நான் எதிர்க்கவ�ோ மேன்முறையீடு செய் யவ�ோ
இல் லாவிட் டால் , அல் லது 60 நாட் களுக்குப் பின்
அவ் வாறு செய் தால் என்னவாகும் ?
நார் 60 நாள் காலப் பகுதியினுள் எதிர்ககவ�ோ
்
மேன் முறையீடு
செய் யவ�ோ இல் லாவிட் டால் , திணைக்களத்தின் தீர்மானம்
இறுதியானதாகும் . இதன் ப�ொருள் நீ ர் ஒரு பிந் திய திகதியில்
தீர்மானத்தை எதிர்க்கவ�ோ மேன்முறையீடு செய் யவ�ோ கூடாது
என்பதாகும் .

என்னிடம் எனது உரிமை க�ோரலைப் பற் றிக்
கேள் விகள் அல் லது கவலைகள் இருந் தால், நான்
யாரைத் த�ொடர்பு க�ொள் ள வேண்டும் ?

 உமது உரிமை க�ோரலுக்குக் குறிப் பான கேள் விகளுக்காக, உமது


வழக்கைக் கையாளும் உரிமை க�ோரல் முகாமையாளர். அழைப் பு
த�ொடர்பில் உதவ உமது உரிமை க�ோரல் முகாமையாளருக்கு
உரைபெயர்ப்பாளர்களுடன் அணுகல் உள் ளது.
ப�ொதுவான உரிமை க�ோரல் தகவல் களுக்காக,
திணைக்களத்தின் கட் டணற்ற எண், 1-800-547-8367 ஆகும் .
இவ் வெண் தகவல் களை எசுப் பானிய ம�ொழியில் கேட் கும் ஒரு
தெரிவை வழங் குகிறது.

கூடுதல் உதவிக்கு, நீ ங் கள் பின்வரும் இலவச
சேவைகளைப் பரிசீலிக் கலாம் :

1-800-255-9752 இல் Project Help. உரைபெயர்ப்பாளர் சேவைகள்
தேவைப் படக்கூடும் .

1-888-201-1014 இல் Coordinated Legal Education, Advice and

Referral (CLEAR). இச்சேவை குறைந்த வருமானமுள் ள
த�ொழிலாளர்களுக்கு கிழமை நாட் களில் , சாதாரணமாக காலை
9:15 இற்கும் பின் னேரம் 12:15 இற்குமிடையில் த�ொலைபேசி
ஆல�ோசனையையும் பரிந் துரைகளையும் வழங் குகிறது.
தகவல் கள் எசுப் பானிய ம�ொழியில் கிடைக்கப் பெறுகின் றன.
Project Help ஐ அல் லது CLEAR ஐத் த�ொடர்பு க�ொள் வ து
திணைக்களத்தின் தீர்மானத்தின் மீதான ஓர் எதிர்ப்பை அல் லது
மேன் முறையீட்டைச் சமரசம் செய் வதில் லை. ஒரு திணைக்களத்
தீரமானத்துக்குச் சவால் விடுக்க, இம் மெய் யறிக்கையிற்
சுட் டப் பட் டுள் ள படிமுறைகளைப் பின் பற்றுக.
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வேண்டுக�ோளின் பேரில் , வேற்று ம�ொழி உதவியும்
ஊனமுற�்றோருக்கான முறைமைகளும் கிடைக்கப் பெறுகின் றன.
1-800-547-8367 ஐ அழைக்க. TDD பாவனையாளர்களாயின் ,
360-902-5797 ஐ அழைக்க. L&I ஒரு சம வாயப் புத் த�ொழில்
தருநராகும் .

