ཁྱེད་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ ངལ་རྩོལ་བཟོཔའི་
ཚན་པ་དང་བཟོ་ལས ཡིས་ཐག་གཅོད་གནང་
པ་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས་བྱ་ལུགས།
ངོ་རྒོལ་ཞས
ེ ་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ངོ་རྒལ
ོ ་ཞེས་པ་ངལ་རྩལ
ོ ་པའི་ཐོབ་ཐང་གུན་གསབ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལ་འདོད་མོས་མེད་
པའི་སྐར
ོ ་ཡིག་ཐོག་ནས་བརྗད
ོ ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཁྱད
ེ ་རང་ལ་ཐག་གཅོད་བཀོད་ཁྱབ་འབྱར
ོ ་
ནས་ཉིན་གྲངས་ 60 ནང་ཚུད་ངོ་རྒལ
ོ ་ཡི་གེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱད
ེ ་དགོས།
ཁྱེད་རང་གི་ངོ་རྒོལ་སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་:
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ཁྱེད་རང་གི་མིང་དང་ཐོབ་ཐང་ཨང་ཀི།
སྡེ་ཚན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས།
ཁྱེད་རང་གི་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་གི་བྱས་ན་སྙན་ཐོ་
འགོད་མཁན་དང་དེ་མིན་ག་ྱི གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐག་གཅོད་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་
རེད་སྙམ་པ།

ངས་གང་དུ་རལ
ྒོ ་ཡིག་གམ་གཏུག་བྱ་དགོས་སམ།

�
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https://secure.Lni.wa.gov ཡི་དྲ་བྱང་བེད་སྤྱད་ནས་Claim and Account
Center (ཐོབ་ཐང་རྩོད་པ་དང་ ཐོ་ཁུངས་ལྟེ་གནས་དྲ་ཐོག)་ནས་རྒོལ་གཏམ་
གཏོང་དགོས།(ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་གྲངས་བཀོལ་ནས་ཐོ་འགོད་ན་འདེམ་བྱང་འདི་
སྤྱོད་ཐུབ།) ཡང་ན་
ངོ་རྒོལ་ཡི་གེ་གཏོང་ཡུལ་: Department of Labor & Industries,
P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291 ཡང་ན་
སྙན་ཞུ་བྲིས་མ་ཞིག་འདི་ལ་གཏོང་དགོས། Board of Industrial Insurance
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia
WA 98504-2401, ཡང་ན། ཁྱེད་རང་གི་སྙན་ཞུ་དྲ་ལམ་འགེངས་ཤོག་ཐོག་འབུལ་
དགོས། www.BIIA.wa.gov། (Labor & Industries [ངལ་རྩོལ་བཟོ་པ་དང་
བཟོ་ལས] ནས་ཁྱེད་རང་གི་ཞུ་དོན་ཐད་ བཟོ་ལས་གུན་སྐྱོབ་དང་ཉེན་སྲུང་
མའཇོག་ལྷན་ཁང་། [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] ནས་
བཀའ་མ་གནང་བར་དུ་སེལ་མི་ཐུབ།)

ངའི་ངོ་རལ
ྒོ ་ཡི་ག་ེ ས་ྡེ ཚན་ལས་ཁུངས་ལ་འབར
ྱོ ་མཚམས་གང་
བྱེད་ཀྱི་རད
ེ ་དམ།

ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་པས་ཁྱེད་རང་གོ་ཐོབ་ཐང་དཔྱད་ཞིབ་དང་འབྲེལ་གཤམ་གསལ་
ལས་དོན་ཁག་ཅིག་བྱེད་སྲིད་:
1. ཐོག་མའི་ཐག་གཅོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ། ཐག་གཅོད་གསར་པ་བྱས་པའི་ཡི་གེ་
གསར་པ། ཡང་ན། བཀོད་ཁྱབ། ཡང་ན། གཉིས་ཀ་ཁྱེད་རང་ལ་འབྱོར་ཡོང་།
2. ཐོག་མའི་ཐག་གཅོད་དྲང་བདེན་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད། ཐག་གཅོད་དྲང་བདེན་ཡིན་
པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཁྱེད་རང་ལ་འབྱོར་ཡོང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ད་དུང་མོས་མཐུན་མེད་
ན། བཟོ་ལས་གུན་སྐབ
ྱོ ་དང་ཉེན་སྲུང་མའཇོག་ལྷན་ཁང་། (BIIA) ལ་ཁྱེད་རང་ནས་
བཀོད་ཁྱབ་གསར་པའི་ཐད་ཞུ་སྙན་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཆོག ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུལ་
ཞལ་བྱང་དང་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་བཅས་པ་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་ཡོད།

3. གསལ་བཤད་མང་བ་དགོས་པ་སད
ྲི ་ཀ་ྱི རེད། ཁྱེད་རང་ལ་ཐག་གཅོད་གནས་སྐབས་
ཕར་འགྱངས་བྱས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་གསལ་བཤད་འཕར་མ་དགོས་པའི་ཡི་གེ་
ཡང་ན། གཉིས་ཀ་ འབྱོར་ག་ྱི རེད། ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་པས་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་རང་གི་
སྨན་པ། ཡང་ན། ཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀ་སྤད
ྲོ ་མཁན་ལ་གསལ་བཤད་འཕར་མ་དགོས་
པའི་ རེ་སྐུལ་བྱེད་སད
ྲི །
གསལ་བཤད་འཕར་མ་དགོས་མིན་ལ་གཞིག་ནས་ཁྱེད་རང་གི་ངོ་རྒོལ་ཐད་ཐག་
གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཉིན་གྲངས་ 30 ནས་ 60 ཡང་ན། དེ་ལས་ མང་བ་འགྱངས་སྲིད། གལ་
ཏེ་ཁྱེད་རང་ནས་ཕུལ་བའི་ངོ་རྒོལ་ལ་ཉིན་གྲངས་ 30 ནང་ཚུད་འབྱོར་ལན་མེད་ན་
ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་པ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།

གལ་ཏ་ེ ངས་ངོ་རལ
ྒོ ་དང་ཞུ་སྙན་མ་ཕུལ་བའམ། ཡང་ན། ཉིན་
གྲངས་ 60 རས
ྗེ ་སུ་ཕུལ་ན་གང་བྱེད་ཀ་ྱི རད
ེ ་དམ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ནས་ཉིན་གྲངས་ 60 ནང་ཚུད་ལ་ངོ་རྒོལ། ཡང་ན། ཞུ་སྙན་མ་
ཕུལ་བ་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་ གནང་པ་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་ལ་བརྩི་དགོས། དེའི་གོ་དོན་ནི། ཁྱེད་རང་གིས་དུས་བཀག་ཚེས་གྲངས་དེའི་
རྗེས་སུ་ཐག་གཅོད་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མི་ཆོག

གལ་ཏ་ེ ངའི་ཐོབ་ཐང་སར
ྐོ ་ང་ལ་ད་ྲི བ། ཡང་ན། བ་ློ གཡང
ེ ་ཡོད་ན་
སུ་ལ་འབལ
ྲེ ་བ་བྱེད་དགོས་རད
ེ ་དམ།
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ཁྱེད་རང་གི་གནད་དོན་གཟིགས་རག
ྟོ ས་བྱེད་མཁན་ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་པར་ཁྱེད་
རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་དག
ྭོ ས་དྲི་ཞུ་དགོས། ཁྱེད་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་
པར་ཞལ་པར་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད།
སྤྱི་ཡོངས་ཐོབ་ཐང་སྐོར་མཁྱེན་རག
ྟོ ས་ཆེད། སྡེ་ཚན་ག་ྱི ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་
1-800-547-8367 ལ་རིན་མེད་གཏོང་ཆོག ཨང་གྲངས་འདི་ཐོག་ས་ཱི པན་སྐད་ནང་
ལ་ཉན་རྒྱུའི་གདམ་ག་ཡོད།

རོགས་རམ་འཕར་མ་དགོས་ན། ཁྱེད་རང་ནས་གཤམ་འཁོད་རིན་
མད
ེ ་ཞབས་ཞུ་ལས་ཁང་ལ་སབ
ློ ་སྟོན་ཞུ་ཆོག:

� Project Help (ལས་འཆར་གྱི་རོགས་རམ།) ཡི་ 1-800-255-9752 སྐད་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་
དགོས་སྲིད་ཀྱི་རེད།

� བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་གསོ་མཐུན་སྦྱོར་དང་། སློབ་སྟོན་དང་འོས་སྦྱོར་རོགས་རམ་།

(Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) ཡི་ 1-888-201-1014
ཞབས་ཞུ་ལས་ཁང་གིས་ཡོང་ས་ྒོ དམན་པའི་ལས་མི་ཚོར་དགུང་སེང་མིན་པའི་རིང་
ལ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ 9:15 ནས་དགོང་དྲོ་ 12:15 བར་ཞལ་པར་ཐོག་སབ
ློ ་སན
ྟོ ་དང་འདྲི་
བསྟུན་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦར
ྱོ ་ག་ྱི ཡོད། ས་ཱི པན་སྐད་ཀ་ྱི ནང་ལ་ཡང་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད།

ལས་འཆར་གྱི་རོགས་རམ། ཡང་ན་ CLEAR ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་སྡེ་ཚན་ག་ྱི ཐག་གཅོད་
དང་ངོ་རྒོལ། དེ་བཞིན་ཞུ་སྙན་ ཕུལ་བ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་མེད། སྡེ་ཚན་ག་ྱི ཐག་གཅོད་
ལ་རྩོད་ལེན་བྱེད་སྐབས་དངོས་འབྲེལ་ཤོག་ལྡེབས་ནང་གསལ་རིམ་པ་བཞིན་བྱ་དགོས།
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རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་གི་རོགས་རམ་དང་དབང་པོ་སྐན
ྱོ ་ཅན་ལ་དམིགས་
བསལ་མཐུན་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། 1-800-547-8367 TDD
བཀོལ་སྤྱོད་པར་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། 360-902-5797 L&I (ངལ་རྩོལ་བཟོ་པ་དང་བཟོ་
ལས) ནི་ཀུན་ལ་གོ་སྐབས་གཅིག་འགྱུར་ཐོག་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

