మీ క్లెయిమ్ విషయంలో కార్మిక
మరియు పరిశమ
్ర ల శాఖ తీసుకున్న
నిర్ణయాన్ని ఎలా ఆక్షేపించాలి
ఆక్షేపించడం అంటే ఏమిటి?

3. మరింత సమాచారం అవసరమని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నిర్ణయం తాత్కాలికంగా
వాయిదా పడినట్లు తెలిపే ఉత్త ర్వు, అలాగే మరింత సమాచారాన్ని కోరుతూ
లేఖను లేదా రెండింటినీ మీరు అందుకుంటారు. క్లెయిమ్ మేనజ
ే ర్ మీ నుండి, మీ
వ�ద
ై ్యుల నుండి లేదా మీ యజమాని నుండి మరింత సమాచారాన్ని కోరవచ్చు.

మీ ఆక్షేపణ పత్రంలో ఇవి ఉండాలి:

మీ ఆక్షేపణ పత్రంప�ై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మరింత సమాచారం అవసరమవుతుందా
లేదా అనేదాన్ని బట్టి 30 నుండి 60 రోజులు లేదా ఇంకా ఎక్కువ కాలం పట్టవచ్చు.
మీ ఆక్షేపణ పత్రాన్ని పంపిన తర్వాత నుండి 30 రోజులలోపు మీరు పతి
్ర స్పందనను
అందుకోని పక్షంలో, దయచేసి మీ క్లెయిమ్ మేనజ
ే ర్ను సంప్రదంి చండి.

మీ కార్మికుల వేతన క్లెయిమ్ విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో మీరు
విభేదస
ి తు ్న్నట్
లు తెలిపే లేఖను ఆక్షేపణ పత్రం అంటారు. నిర్ణయం గురంి చి మీకు
సమాచారం అందిన 60 రోజులలోపు మీ ఆక్షేపణ పత్రాన్ని తప్పనిసరగ
ి ా అందించాలి.

మీ పేరు మరియు క్లెయిమ్ సంఖ్య.
కార్మిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకున్న తేద.ీ
మీరు విభేదంి చడానికి గల కారణం, అలాగే ఈ నిర్ణయం తప్పని రుజువు

చేసతు ్న్నట్లు మీరు నమ్మే ఏవ�న
ై ా ప్ రొ వ�డ
ై ర్ నివేదక
ి లు లేదా ఇతర సమాచారం.

నేను నా ఆక్షేపణ లేదా అప్పీలు పత్రాన్ ఎక్కడికి పంపాలి?

 https://secure.Lni.wa.gov లో వున్న Claim and Account Center


(క్లెయిమ్ మరియు ఖాతా కేంద్రాన్ని) ఉపయోగించుకుని మీ ఆక్షేపణ పత్రాన్ని
ఆన్ ల�న
ై లో ్ పంపండి (ఈ ఆప్ష న్ ను ఉపయోగించుకునేందుక�ై మీరు ఒక ఖాతాను
పాస్ వర్డ్ తో సహా ఏర్పాటుచేసుకోవడం అవసరం). లేదా
వ్రా తపూర్వక ఆక్షేపణను దీనికి పంపండి: 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
చిరునామాకుపంపండి లేదా మీ అప్పీల్ను www.BIIA.wa.gov లో లభించే
ఎలక్ట్రానిక్ దరఖాస్తు రూపంలో సమర్పించండి. (పారిశ్రామిక బీమా అప్పీళ్ల బో ర్డు
[Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] నుండి Labor &
Industries [కార్మిక మరియు పరిశమ
్ర ల శాఖ] ఆదేశాలు అందితే తప్ప మీ
సమస్యను పరిశీలించకపో వచ్చు.)

కార్మిక మరియు పరిశమ
్ర ల శాఖ నా ఆక్షేపణ పత్రాన్ని
అందుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది?

మీ క్లెయిమ్ మేనేజర్ మీ క్లెయిమ్ ఫ�ైల్ను సమీక్షించి, క్రింది చర్యలలో ఒకదాన్ని
తీసుకుంటారు:
1. ఇప్పటికే తీసుకున్న నిర్ణ యాన్ని మారుస్తా రు. కొత్త నిర్ణ యం తీసుకున్న
తర్వాత మీరు ఆ సమాచారంతో కొత్త లేఖ లేదా ఉత్త ర్వును లేదంటే రెండింటినీ
అందుకుంటారు.
2. ఇప్పటికే తీసుకున్న నిర్ణయమే సర�ైనదని నిర్ణయిస్తా రు. ఇప్పటికే తీసుకున్న
నిర్ణయమే సర�ైనదని తెలియజేసే ఉత్త ర్వులను మీరు అందుకుంటారు. మీరు
ఇప్పటికీ ఈ నిర్ణయంతో విభేదిసతు ్న్నట్ల యితే, పారిశ్రామిక బీమా అప్పీళ్ల బో ర్డు
(BIIA)కి వ్రా తపూర్వకంగా ఈ కొత్త ఉత్త ర్వులను అప్పీల్ చేయవచ్చు అప్పీల్
సమయ వ్యవధి మరియు మెయిలింగ్ చిరునామా వివరాలు ఉత్త ర్వులలో
ఉంటాయి.

నేను ఆక్షేపించని లేదా అప్పీల్ చేయని పక్షంలో లేదంటే
60 రోజుల తర్వాత ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది?

మీరు 60 రోజుల వ్యవధిలోపు ఆక్షేపించని లేదా అప్పీల్ చేయని పక్షంలో, శాఖ
తీసుకునేదే తుది నిర్ణయంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్యవధి తర్వాత మీరు ఆ
నిర్ణ యాన్ని ఆక్షేపించలేకపో వచ్చు లేదా అప్పీల్ చేయలేకపో వచ్చు.

నా క్లెయిమ్కి సంబంధించి నాకు ఏవ�ైనా ప్రశ్నలు లేదా
సందేహాలు ఉంటే, నేను ఎవరిని సంప్రదించాలి?

మీ క్లెయిమ్కి సంబంధించిన పశ్ర ్నల కోసం మీ కసే ును పరశీి లిస్తున్న క్లెయిమ్
మన
ే జ
ే ర్ను సంపద
్ర ంి చండి. మీ క్లెయిమ్ మన
ే జ
ే ర్ కాల్ చేసి సహాయం
అందించడానికి వ్యాఖ్యాతలను ఉపయోగంి చుకునే సదుపాయం ఉంది.

సాధారణ క్లెయిమ్ సమాచారం కోసం శాఖ టోల్-ఫ్రీ నంబర్

1-800-547-8367కి కాల్ చేయండి. ఈ నంబర్కి కాల్ చేస,ి సమాచారాన్ని
స్పానిష్లో వినగల సదుపాయం కల్పించబడుతుంది.

మరింత సహాయం కోసం, మీరు క్రింది ఉచిత సేవలను కూడా
సంప్రదించవచ్చు:

 Project Help (ప్రా జెక్ట్ సహాయం) కోసం 1-800-255-9752కి కాల్ చేయండి.
వ్యాఖ్యాత సేవలు అవసరం కావచ్చు.

నిరూపిత న్యాయ విద్య సలహా (Coordinated Legal Education, Advice

and Referral, CLEAR) కోసం 1-888-201-1014కి కాల్ చేయండి. ఈ సేవలో
తక్కువ ఆదాయం వచ్చే కార్మికులకు సాధారణంగా వారపు రోజుల్లో ఉదయం
9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 12:15 వరకు ఫో న్ సలహా మరియు రఫ
ె రల్లు
అందించబడతాయి. సమాచారం స్పానిష్లో అందించబడుతుంది.

ప్రా జెక్ట్ సహాయం లేదా CLEARను సంప్రదించడం వలన కార్మిక మరియు
పరిశమ
్ర ల శాఖ తీసుకున్న నిర్ణ యంప�ై గల ఆక్షేపణ పత్రం లేదా అప్పీల్
పరిష్కారం కాదు. కార్మిక మరియు పరిశమ
్ర ల శాఖ తీసుకున్న నిర్ణ యాన్ని
సవాలు చేయడానికి ఈ వాస్త వ పత్రంలో పేర్కొన్న దశలను అనుసరిచండి.

PUBLICATION F242-363-309 (Telugu) [04-2019]
అభ్యర్థన మేరకు, వికలాంగులకు విదేశీ భాషా మద్ద తు మరియు దరఖాస్తులు
అందించబడతాయి. 1-800-547-8367కి కాల్ చేయండి. TDD వినియోగదారులు కాల్
చేయాల్సిన నంబర్, 360-902-5797. L&I (కార్మిక మరియు పరిశమ
్ర ల శాఖ) శాఖ
అనేది సమానావకాశ యజమాని.

