ิ ของกรมแรงงาน
วิธค
ี ัดค้านค�ำต ัดสน
และอุตสาหกรรมเกีย
่ วก ับการเรียก
ิ ไหมทดแทนของท่าน
ร้องค่าสน
ค�ำค ัดค้านคืออะไร
ค�ำคัดค ้านคือจดหมายบอกกล่าวว่าท่านไม่เห็นด ้วยกับค�ำตัดสินใน
เรือ
่ งการขอค่าชดเชยแรงงานของท่าน ค�ำคัดค ้านของท่านจะต ้อง
ได ้รับภายใน 60 วันนับตัง้ แต่ทา่ นได ้รับทราบการตัดสิน
คัดค ้านของท่านควรประกอบด ้วย:

�
�
�

่ และหมายเลขข ้อเรียกร ้องของท่าน
ชือ
วันทีข
่ องการตัดสินของกรม
เหตุผลทีท
่ า่ นไม่เห็นด ้วยกับรายงานของผู ้ให ้บริการหรือข ้อมูลอืน
่ ๆ
่ ว่าแสดงให ้เห็นถึงการตัดสินใจทีผ
ทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ ด
ิ

ฉ ันจะยืน
่ การค ัดค้านหรืออุทธรณ์ได้ทใี่ ด

�
�
�

ส่งหนังสือคัดค ้านผ่านทาง Claim and Account Center
(ศูนย์การอ ้างสิทธิแ
์ ละบัญชี) ที่ https://secure.Lni.wa.gov
(คุณจะต ้องตัง้ ค่าบัญชีด ้วยรหัสผ่านเพือ
่ ใช ้ตัวเลือกนี)้ หรือ
ส่งหนังสือคัดค ้านไปยัง: Department of Labor & Industries
P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291 หรือ
ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง Board of Industrial Insurance
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401,
Olympia WA 98504-2401 หรือยืน
่ ค�ำอุทธรณ์ในแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ มีในเว็บไซต์ www.BIIA.wa.gov (Labor &
Industries [กรมแรงงานและอุตสาหกรรม] อาจจะไม่สามารถ
แก ้ไขข ้อกังวลของท่านได ้หากไม่ได ้รับค�ำสัง่ ให ้ด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการอุทธรณ์การประกันด ้านอุตสาหกรรม [Board of
Industrial Insurance Appeals, BIIA])

้ เมือ
เกิดอะไรขึน
่ กรมได้ร ับค�ำค ัดค้านของฉ ัน
ผู ้จัดการสินไหมทดแทนของท่านจะตรวจทานแฟ้ มข ้อเรียกร ้อง
ของท่านและจะท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ต่อไปนี:้
1. เปลีย
่ นค�ำตัดสินเดิม ท่านจะได ้รับจดหมายฉบับใหม่หรือค�ำสัง่
ใหม่ หรือทัง้ สองอย่างพร ้อมกับค�ำตัดสินใหม่
2. ตัดสินว่าการตัดสินเดิมนัน
้ ถูกต ้อง ท่านจะได ้รับค�ำสัง่ หนึง่ ฉบับ
ทีจ
่ ะระบุวา่ การตัดสินเดิมนัน
้ ถูกต ้อง หากท่านยังคงไม่เห็นด ้วย
ท่านอาจอุทธรณ์ค�ำสัง่ ใหม่นโี้ ดยการเขียนไปยัง คณะกรรมการ
อุทธรณ์การประกันด ้านอุตสาหกรรม (BIIA) โดยกรอบเวลาและ
ทีอ
่ ยูส
่ �ำหรับส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณียน
์ ัน
้ จะระบุอยูใ่ น
หนังสือค�ำสัง่

3. ตัดสินว่าต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม ท่านจะได ้รับหนังสือค�ำสัง่ การ
่
ระงับค�ำตัดสินไว ้ชัวคราว หรือจดหมายขอข ้อมูลเพิม
่ เติม หรือ
ทัง้ สองอย่าง ผู ้จัดการสินไหมทดแทนอาจร ้องขอข ้อมูลเพิม
่ เติม
จากท่าน แพทย์หรือนายจ ้างของท่าน
การตัดสินค�ำคัดค ้านของท่านอาจใช ้เวลา 30 ถึง 60 วันหรือนานขึน
้
ซึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าจ�ำเป็ นต ้องมีข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือไม่ หากท่านไม่ได ้
รับการตอบรับภายใน 30 วันหลังการส่งค�ำคัดค ้านของท่าน โปรด
ติดต่อผู ้จัดการสินไหมทดแทนของท่าน

จะเป็นอย่างไร หากฉ ันไม่ค ัดค้านหรืออุทธรณ์
หรือท�ำสงิ่ ด ังกล่าวภายหล ัง 60 ว ัน
หากท่านไม่คด
ั ค ้านหรืออุทธรณ์ภายในช่วง 60 วัน การตัดสินของ
กรมถือเป็ นทีส
่ ด
ุ ซึง่ หมายความว่าท่านไม่สามารถค ัดค้านหรือ
ิ ได้ในภายหล ัง
อุทธรณ์คำ
� ต ัดสน

หากฉ ันมีคำ
� ถามหรือข้อก ังวลใดเกีย
่ วก ับการ
เรียกร้องของฉ ัน ฉ ันควรติดต่อผูใ้ ด

�
�

ผู ้จัดการฝ่ ายสินไหมทดแทนซึง่ ดูแลเรือ
่ งของท่าน รวมถึง
ค�ำถามทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่างๆ ส�ำหรับการเรียกร ้องของท่าน ผู ้
ิ ธิในการใช ้ล่ามเพือ
จัดการฝ่ ายสินไหมของท่านมีสท
่ ช่วยในการ
ติดต่อทางโทรศัพท์
หมายเลขโทรฟรีของกรมฯ 1-800-547-8367 ส�ำหรับข ้อมูล
การเรียกร ้องทัว่ ไป หมายเลขนีม
้ ต
ี วั เลือกในการรับฟั งข ้อมูลใน
ภาษาสเปน

� หร ับความชว
่ ยเหลือเพิม
สำ
่ เติม ท่านอาจมีความ
ประสงค์ทจ
ี่ ะขอค�ำปรึกษาจากบริการฟรีตอ
่ ไปนี:้

� Project Help (ฝ่ ายช่วยเหลือด ้านโครงการ) ที่ 1-800-255-9752 อาจ
�

จ�ำเป็ นต ้องใช ้บริการล่าม
ศูนย์ประสานให ้ความรู ้,ค�ำแนะน�ำและข ้ออ ้างอิงด ้านกฎหมาย
(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) ที่
1-888-201-1014 บริการนีใ้ ห ้ค�ำแนะน�ำทางโทรศัพท์และการส่งต่อไป
ยังหน่วยงานดูแลแรงงานทีม
่ รี ายได ้น ้อย ทุกวันธรรมดา ในเวลาปกติ
ระหว่าง 9:15 น และ 12:15 น มีข ้อมูลเป็ นภาษาสเปน

การติดต่อฝ่ ายช่วยเหลือด ้านโครงการหรือ CLEAR จะไม่เป็ นผลเสียต่อค�ำ
คัดค ้าน หรือการอุทธรณ์คำ� ตัดสินใจของกรมฯ ในการคัดค ้านค�ำตัดสิน
ของกรมฯ โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว ้ในเอกสารข ้อเท็จจริงฉบับนี้
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ข ้อมูลในรูปแบบอืน
่ ๆ ส�ำหรับผู ้พิการมีให ้ตามการร ้องขอ โดย
โทรไปที่ 1-800-547-8367 ส�ำหรับผู ้ใช ้สาย TDD โปรดโทรไปที่
360-902-5797 ซึง่ L&I (กรมแรงงานและอุตสาหกรรม)เป็ นนายจ ้าง
ทีใ่ ห ้โอกาสเท่าเทียมกัน

