
మీ క్లెయిమ్ విషయంలో కార్మిక 
మర్యు పర్శ్రమల శాఖ తీసుకున్న 
నిర్ణయాని్న ఎలా ఆక్షేపించాలి

ఆక్షేపించడం అంటే ఏమిటి?
మీ కార్మికుల వతేన క్లెయిమ్ విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో మీరు 
విభదేసిుతు న్నట్లె  తలెిప ేలేఖను ఆక్షేపణ పతం్ అంటారు. నిర్ణయం గురం్చి మీకు 
సమాచారం అందని 60 రోజులలోపు మీ ఆక్షేపణ పతా్ని్న తప్పనిసరగ్ా అందంిచాలి.

మీ ఆక్షేపణ పతం్లో ఇవి ఉండాలి:

 � మీ పరేు మర్యు క్లెయిమ్ సంఖ్య.

 � కార్మిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకున్న తదే.ీ

 � మీరు విభదేంిచడానికి గల కారణం, అలాగషే ఈ నిర్ణయం తప్పని రుజువు 
చసేుతు న్నట్లె  మీరు నమ్మి ఏవ�నైా ప్ ్ వ�డైర్ నివదేకిలు లేదా ఇతర సమాచారం.

నేను నా ఆక్షేపణ లేదా అప్పీలు పతారా న్ ఎక్కడికి పంపాలి?
 � https://secure.Lni.wa.gov లో వున్న Claim and Account Center 
(క్లెయిమ్ మర్యు ఖాతా కషేందా్ని్న) ఉపయోగం్చుకుని మీ ఆక్షేపణ పతా్ని్న 
ఆన్ ల�ైన్లె  పంపండ ి(ఈ ఆప్షన్ ను ఉపయోగం్చుకునంేదుక్ ైమీరు ఒక ఖాతాను 
పాస్ వర్డ్ తో సహా ఏరా్పట్చసేుకోవడం అవసరం). లేదా

 � వా్తపూర్వక ఆక్షేపణను దనీికి పంపండ:ి Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. లేదా

 � Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA), Executive 
Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 98504-2401 
చిరునామాకుపంపండ ిలేదా మీ అప్్పలు్న www.BIIA.wa.gov లో లభంచే 
ఎలకా్రా నిక్ దరఖాసుతు  రూపంలో సమర్్పంచండ.ి (పార్శరాా మిక బీమా అప్్పళలె  బో రుడ్  
[Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] నుండ ిLabor & 
Industries [కార్మిక మర్యు పరశ్రామల శాఖ] ఆదశేాలు అందతి ేతప్ప మీ 
సమస్యను పరశ్ీలించకపో వచుచు.)

కార్మిక మర్యు పర్శ్రమల శాఖ నా ఆక్షేపణ పతారా ని్న 
అందుకున్న తరావాత ఏమవుతుంది?
మీ క్లెయిమ్ మ్నేజర్ మీ క్లెయిమ్ ఫ�ైలు్న సమీక్ించి, కిరాంది చర్యలలో ఒకదాని్న 
తీసుకుంటారు:

1. ఇప్పటికషే తీసుకున్న నిర్ణయాని్న మారుసాతు రు. కొతతు  నిర్ణయం తీసుకున్న 
తరా్వత మీరు ఆ సమాచారంతో కొతతు  లేఖ లేదా ఉతతురు్వను లేదంటే ర్ండింటినీ 
అందుకుంటారు.

2. ఇప్పటికషే తీసుకున్న నిర్ణయమ్ సర్ైనదని నిర్ణయిసాతు రు. ఇప్పటికషే తీసుకున్న 
నిర్ణయమ్ సర్ైనదని తెలియజషేసే ఉతతురు్వలను మీరు అందుకుంటారు. మీరు 
ఇప్పటికీ ఈ నిర్ణయంతో విభేదిసుతు న్నటలెయితే, పార్శరాా మిక బీమా అప్్పళలె  బో రుడ్  
(BIIA)కి వా్తపూర్వకంగా ఈ కొతతు  ఉతతురు్వలను అప్్పల్ చేయవచుచు అప్్పల్ 
సమయ వ్యవధి మర్యు మెయిలింగ్ చిరునామా వివరాలు ఉతతురు్వలలో 
ఉంటాయి.

3. మర్ంత సమాచారం అవసరమని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నిర్ణయం తాతాకాలికంగా 
వాయిదా పడనిట్లె  తలెిప ేఉతతురు్వ, అలాగషే మర్ంత సమాచారాని్న కోరుతూ 
లేఖను లేదా ర్ండంిటనిీ మీరు అందుకుంటారు. క్లెయిమ్ మన్జేర్ మీ నుండ,ి మీ 
వ�దైు్యల నుండ ిలేదా మీ యజమాని నుండ ిమరం్త సమాచారాని్న కోరవచుచు.

మీ ఆక్షేపణ పతం్ప� ైనిర్ణయం తీసుకోవడానికి మరం్త సమాచారం అవసరమవుతుందా 
లేదా అనదేాని్న బట్ి 30 నుండ ి60 రోజులు లేదా ఇంకా ఎకుకావ కాలం పట్వచుచు. 
మీ ఆక్షేపణ పతా్ని్న పంపని తరా్వత నుండ ి30 రోజులలోపు మీరు పత్ిస్పందనను 
అందుకోని పక్ంలో, దయచసే ిమీ క్లెయిమ్ మన్జేరు్న సంపద్ంిచండ.ి

నేను ఆక్షేపించని లేదా అప్పీల్ చేయని పక్ంలో లేదంటే  
60 రోజుల తరావాత ఇలా చేస్తే  ఏమవుతుంద?ి
మీరు 60 రోజుల వ్యవధిలోపు ఆక్షేపించని లేదా అప్్పల్ చేయని పక్ంలో, శాఖ 
తీసుకునేదే తుది నిర్ణయంగా పర్గణించబడుతుంది. ఈ వ్యవధి తరా్వత మీరు ఆ 
నిర్ణయాని్న ఆక్షేపించలేకపో వచుచు లేదా అప్పీల్ చేయలేకపో వచుచు.

నా క్లెయిమి్క సంబంధించి నాకు ఏవ�ైనా పరాశ్నలు లేదా 
సందేహాలు ఉంటే, నేను ఎవర్ని సంపరాదించాలి?
 � మీ క్లెయిమికా సంబంధంిచిన పశ్్నల కోసం మీ కషేసును పరశ్ీలిసుతు న్న క్లెయిమ్ 
మన్జేరు్న సంపద్ంిచండ.ి మీ క్లెయిమ్ మన్జేర్ కాల్ చసే ిసహాయం 
అందంిచడానికి వా్యఖా్యతలను ఉపయోగం్చుకున ేసదుపాయం ఉంద.ి

 � సాధారణ క్లెయిమ్ సమాచారం కోసం శాఖ టోల్-ఫ్ ్నంబర్  
1-800-547-8367కి కాల్ చయేండ.ి ఈ నంబర్కా కాల్ చసే,ి సమాచారాని్న 
సా్పనిషోలె  వినగల సదుపాయం కలి్పంచబడుతుంద.ి

మర్ంత సహాయం కోసం, మీరు కి్రంది ఉచిత స్వలను కూడా 
సంపరాదించవచుచు:

 � Project Help (పా్జక్్్ సహాయం) కోసం 1-800-255-9752కి కాల్ చయేండ.ి 
వా్యఖా్యత సవేలు అవసరం కావచుచు.

 � నిరూపతి నా్యయ విద్య సలహా (Coordinated Legal Education, Advice 
and Referral, CLEAR) కోసం 1-888-201-1014కి కాల్ చయేండ.ి ఈ సవేలో 
తకుకావ ఆదాయం వచేచు కార్మికులకు సాధారణంగా వారపు రోజులోలె  ఉదయం 
9:15 నుండ ిమధా్యహ్నం 12:15 వరకు ఫో న్ సలహా మరయ్ు రఫ్రలులె  
అందంిచబడతాయి. సమాచారం సా్పనిషోలె  అందంిచబడుతుంద.ి

పా్జ్క్్ సహాయం లేదా CLEARను సంపద్ించడం వలన కార్మిక మర్యు 
పర్శరామల శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయంప�ై గల ఆక్షేపణ పతం్ లేదా అప్్పల్ 
పర్షాకారం కాదు. కార్మిక మర్యు పర్శరామల శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయాని్న 
సవాలు చేయడానికి ఈ వాసతువ పతం్లో పేర్కాన్న దశలను అనుసర్చండి.

అభ్యర్థన మర్కు, వికలాంగులకు విదశేీ భాషా మద్దతు మర్యు దరఖాసుతు లు 
అందంిచబడతాయి. 1-800-547-8367కి కాల్ చయేండ.ి TDD వినియోగదారులు కాల్ 
చయేాలిసిన నంబర్, 360-902-5797. L&I (కార్మిక మర్యు పరశ్రామల శాఖ) శాఖ 
అనదే ిసమానావకాశ యజమాని.

PUBLICATION F242-363-309 (Telugu) [04-2019]

https://secure.Lni.wa.gov
http://www.BIIA.wa.gov

