
ኣንጻር’ቲ ዘቕረብክሙዎ ጥርዓን 
ኣመልኪቱ ንዝተዋህበ ውሳኔ ክፍሊ ዕዮን 
ኢንዱስትራትን፡ ተቓውሞ ብኸመይ ተቕርቡ

ተቛውሞ እንታይ እዩ?
ተቛውሞ፡ ንጥርዓን ካሕሳ ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ብዝተዋህበ ውሳኔ 
ከምዘይትሰማምዑ ዚገልጽ ደብዳቤ እዩ። እቲ እተቕርብዎ ተቛውሞ፡ ውሳኔ ካብ 
ዝተቐበልክሙሉ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ኪቐርብ ኣለዎ።

እቲ እተቕርብዎ ተቛውሞ፡ ነዚ ዚስዕብ ከጠቓልል ይግባእ፥

� ስምኩምን ቊጽሪ ጥርዓንኩምን።

� ውሳኔ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዝተዋህበሉ ዕለት።

� ዘይትሰማምዕሉ ምኽንያት ከምኡውን እቲ ውሳኔ፡ ጌጋ ምዃኑ የርኢ’ዩ ኢልኩም 
እትኣምንዎ ጸብጻባት ኣቅረብቲ ወይ ካልእ ሓበሬታ።

ነቲ ዘቕርቦ ተቛውሞ ወይ ህፁፅ ሕቶ፡ ናበይ ክሰዶ ይግባእ፧?
� መቃወሚያህን በቀጥታ አገልግሎት በ Claim and Account Center 

(ቅሬታ እና መለያ ማእከል) በ https://secure.Lni.wa.gov ላክ (ይህንን 
አማራጭ ለመጠቀም የራስህን መለያ ከነ ምስጥር ቁጥሩ ልኖርህ ያስፈልጋል)። ወይ

� ናይ ጽሑፍ ተቛውሞ፡ ናብዚ ኣድራሻ ስደዱ፥ Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291። ወይ

� ብጽሑፍ ዝተዳለወ ይግባይ፡ ናብ Board of Industrial Insurance 
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia 
WA 98504-2401 ስደዱ ወይ ንሕቶ ይግባይ፡ ኣብ www.BIIA.wa.gov 
ኣብ ዘሎ ኤለትሮኒካዊ ቅጥዒ ኣቕርቡ። (ብቦርድ ይግባይ ኢንዱስትርያዊ መድሕን 
[Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] ከምኡ ኽትገብሩ 
ዝተኣዘዝኩም እንተዘይኴንኩም፡ ቤት ጽሕፈት Labor & Industries [ዕዮን 
ኢንዱስትራትን፡] ንዘለኩም ስክፍታ ከይፈትሕ ይኽእል እዩ።)

ቤት ጽሕፈት ክፍሊ፡ ንተቛውሞኹም ድሕሪ ምቕባሉ 
እንታይ ይገብር?
ሓላፊ ጥርዓንኩም፡ ንፋይል ጥርዓንኩም ክምርምሮ እዩ፣ ሓደ ካብዚ ዚስዕብ ድማ 
ኺግበር እዩ፥

1. ነቲ ናይ መጀመርታ (ኦሪጅናል) ውሳኔ ይልውጥ። ምስቲ ሓድሽ ውሳኔ ድማ 
ሓድሽ ደብዳቤ ወይ ትእዛዝ ወይ ድማ ክልቲኡ ክውሃበኩም እዩ።

2. እቲ ናይ መጀመርታ (ኦሪጅናል) ውሳኔ ቅኑዕ እንተኾይኑን እንተዘይኮይኑን 
ይውስን። እቲ ዝተዋህበ ውሳኔ ቅኑዕ ምዃኑ ዚሕበር ትእዛዝ ክውሃበኩም እዩ። 
በቲ ዝተዋህበ ሓድሽ ትእዛዝ ሕጂውን ዘይትሰማምዑ እንተዄንኩም፡ ኣንጻር’ቲ 
ሓድሽ ትእዛዝ ይግባይ ናብ ቦርድ ይግባይ ኢንዱስትርያዊ መድሕን (BIIA) 
ብጽሑፍ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ይግባይ ዝቐርበሉ ግዜን ዝስደደሉ 
ኣድራሻን፡ ኣብቲ ትእዛዝ ይርከብ።

3. ተወሳኺ ሓበሬታ ዘድሊ እንተኾይኑ ይውስን። ተወንዚፉ ንዘሎ ውሳኔ ዚሓዘ 
ትእዛዝ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ዚሓትት ደብዳቤ ወይ ድማ ክልቲኡ ክውሃበኩም 
እዩ። ሓላፊ ጥርዓን፡ ካባኹም፡ ካብ ሓኪምኩም ወይ ካብ ኣስራሒኹም፡ 
ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽረክብ ክሓትት ይኽእል እዩ።

ኣብ ልዕሊ ዘቕረብክሙዎ ተቛውሞ ዚውሃብ ውሳኔ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክውሃብ ዜድሊ 
እንተኾይኑ ምርኩስ ብምግባር ካብ 30 ክሳዕ 60 መዓልታት ወይ ልዕሊኡ ኪወስድ 
ይኽእል እዩ። ተቛውሞ ካብ ዝሰደድክሙሉ እዋን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት መልሲ 
እንተዘይተዋሂብኩም፡ ብኽብረትኩም ንዝከታተለኩም ሓላፊ ጥርዓን ተወከሱ።

ድሕሪ 60 መዓልታት፡ ተቛውሞ ወይ ይግባይ ምስዘየቕርብ’ከ 
ወይ ከምዝተበሃልክዎ ምስዘይገብር’ከ?
ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ተቛውሞ ወይ ይግባይ እንተዘየቕሪብኩም፡ ውሳኔ ቤት 
ጽሕፈት ክፍሊ ናይ መወዳእታ ይኸውን። እዚ ድማ ድሕሪ’ዚ መዓልታት’ዚ፡ ኣንጻር’ቲ 
ዝተዋህበ ውሳኔ፡ ተቛውሞ ወይ ይግባይ ከተቐርቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት እዩ።

ብዛዕባ’ቲ ዘቕረብክዎ ጥርዓን ዚምልከት ሕቶታት ወይ 
ስክፍትታት እንተልዩኒ፡ ንመን ክውከስ ይግባእ?

� ንጥርዓንኩም ኣመልኪቱ ብፍላይ ዚቐርብ ሕቶታታት፡ በቲ ንጉዳይኩም 
ዚከታተል ሓላፊ ጥርዓን ይርኤ። ዝከታተለኩም ሓላፊ ጥርዓን፡ ኣብቲ ዝግበር 
ጻውዒት ተሌፎን ንኽሕግዞ ምስ ኣስተርጐምቲ ከምዚራኸብ ኪኸውን እዩ።.

� ብናጻ ዝድወለላ ቊጽሪ ተሌፎን ቤት ጽሕፈት ክፍሊ፡ 1-800-547-8367፡ 
ንሓበሬታ ሓፈሻዊ ጥርዓን እተገልግል እያ። እዛ ቚጽሪ ተሌፎን’ዚኣ፡ ብቛንቋ 
ስጳንኛ ሓበሬታ ንኽትሰምዑ ዕድል እትህብ እያ።

ንዝያዳ ሓገዝ ድማ ነዘን ዝስዕባ ናጻ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት 
ክትውከሱ ክትደልዩ ይከኣል እዩ፥

�  Project Help (ንፕሮጀክት ሄልፕ) ብ1-800-255-9752 ኣገልግሎታት ምስትርጓም 
ድማ ዜድሊ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

� ዝተወሃሃደ ትምህርቲ፡ ምኽርን ውከሳን ሕጊ (Coordinated Legal Education, 
Advice and Referral, CLEAR) ብ1-888-201-1014። እዚ ኣገልግሎት’ዚ፡ 
ከም ልሙድ ካብ ሰዓት 9:15 ቅ.ቐ. ክሳዕ 12:15 ድ.ቐ. ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ 
መዓልታት፡ ናይ ተሌፎን ምኽርን ውከሳን፡ ትሑት-ኣታዊ  ንዘለዎም ሰራሕተኛታት 
ይህብ እዩ። እቲ ሓበሬታ፡ ብቛንቋ ስጳንኛ ይውሃብ እዩ።

ንፕሮጀክት ሄልፕ ወይ CLEAR ኣብ እትውከስሉ እዋን፡ ኣንጻር ውሳኔ ቤት ጽሕፈት 
ክፍሊ ንዚቐርብ ተቛውሞ ወይ ይግባይ ንኸተቕርቡ ዜጠቓልል ኣይኮነን።  ንውሳኔ ቤት 
ጽሕፈት ክፍሊ ንምቅዋም፡ ኣብዚ ጽሑፍ ሓበሬታ ንዝተዘርዘረ ስጉምታት ተኸተሉ።

ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ዚኸውን ካልእ ቅጥዕታት ድማ ኣብ ዝሓተትክሙሉ እዋን ትረኽቡ 
ኢኹም። ናብ 1-800-547-8367 ደውሉ። ተጠቀምቲ TDD፡ ናብ 360-902-5797 
ደውሉ። L&I (ዕዮን ኢንዱስትራትን)፡ ማዕረ ዕድላት ዚህብ ኣስራሒ እዩ።
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