Заява про оскарження рішення
Міністерства праці та галузей
промисловості, яке стосується
вашого позову
Що таке «заява про оскарження»?

Заява про оскарження – це лист, у якому виражають
свою незгоду щодо рішення, яке прийняли у відповідь на
позов працівників про відшкодування збитків. Заяву про
оскарження потрібно надіслати впродовж 60 днів від дня
отримання повідомлення про прийняте рішення.

Заява про оскарження має містити такі відомості:
ім’я заявника та номер позову;
дата прийняття Міністерством рішення;
причина, чому ви не погоджуєтесь, а також будь-які
документи від постачальників послуг або інша інформація,
яка на вашу думку свідчить, що рішення є неправильним.
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Куди слід надсилати заяву про оскарження чи скаргу?
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Заяву про оскарження потрібно надсилати в онлайн формі
до Claim and Account Center (Центр рахунків та заяв про
настання страхових випадків) на https://secure.Lni.wa.gov
(для використання цієї опції вам потрібно буде створити
обліковий запис із паролем). АБО
Заяву про оскарження потрібно надсилати в письмовій
формі на таку адресу: Department of Labor & Industries,
P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. АБО
Надішліть скаргу в письмовій формі на таку адресу: Board
of Industrial Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary,
P.O. Box 42401, Olympia WA 98504-2401. Або надішліть
скаргу в електронній формі, яку можна заповнити на сайті
www.BIIA.wa.gov. (Labor & Industries [Міністерство праці
та галузей промисловості] може не розглядати справу, якщо
комісія Апеляційна комісія з промислового страхування
[Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] не надала
вказівок щодо такого розгляду.)

Яких дій слід очікувати після отримання
Міністерством моєї заяви про оскарження?

Після розгляду позову керівником із врегулювання позовів
може бути вирішено вжити такі заходи:

1. змінити початкове рішення. Ви отримаєте новий лист
або розпорядження (чи обидва ці варіанти), що містить
нове рішення;
2. визнати початкове рішення правильним. Ви отримаєте
розпорядження з інформацією про те, що початкове
рішення визнано правильним. Якщо ви не погоджуєтеся
з цим новим розпорядженням, можете подати скаргу в
письмовій формі до Апеляційної комісії з промислового
страхування (BIIA). Часові рамки щодо подавання скарги
та адресу для надсилання буде вказано в розпорядженн;

3. зібрати додаткові відомості. Ви отримаєте розпорядження
з інформацією про призупинення процесу прийняття
рішення чи листа з проханням надати додаткову
інформацію (або обидва ці документи). Керівник із
врегулювання позовів може попрохати вас, вашого лікаря
або роботодавця надати додаткову інформацію.
Прийняття рішення щодо вашої заяви про оскарження може
тривати 30–60 днів або довше залежно від необхідності щодо
збору додаткової інформації. Якщо протягом 30 днів від
дати надсилання заяви про оскарження не отримано жодної
відповіді. зв’яжіться з керівником із врегулювання позовів.

На що слід очікувати, якщо подати заяву про
оскарження або скаргу після завершення терміну в
60 днів або якщо взагалі не надсилати ці документи?
Якщо протягом 60 днів не подати заяву про оскарження або
скаргу, рішення Міністерства вважатиметься остаточним.
Тобто, ви не зможете подати заяву про оскарження
рішення або скаргу пізніше вказаного терміну.

До кого слід звертатися в разі появи запитань щодо
мого позову?
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Якщо у вас є запитання стосовно позову, зв’яжіться з
керівником із врегулювання позовів, який займається вашою
справою. Керівник із врегулювання позовів може залучити
перекладачів під час здійснення вами телефонного дзвінка.
Щоб отримати загальну інформацію про свій позов,
зателефонуйте за таким безкоштовним номером: 1-800-547-8367.
Зателефонувавши за цим номером, можна скористатися
послугою прослуховування інформації іспанською мовою.

Щоб отримати іншу додаткову інформацію, можна звернутися
по допомогу до трьох безкоштовних служб нижче.

� Project Help (Довідкова служба проекту): 1-800-255-9752. Можливо,
знадобляться послуги перекладача.
� Номер Координованої служби з надання юридичних рекомендацій,
порад і консультацій (Coordinated Legal Education, Advice and
Referral, CLEAR): 1-888-201-1014. Працівники цієї служби надають
по телефону поради та рекомендації працівникам із низьким
рівнем доходу. Служба працює кожного дня, з 09:15 до 12:15.
Інформація, що надається, також доступна іспанською мовою.
Звернення до Довідкової служби проекту або служби CLEAR не
розцінюється як надання заяви про оскарження або скарги щодо
рішення Міністерства. Щоб оскаржити рішення Міністерства,
виконайте кроки, описані в цьому документі.
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На вимогу доступні також інші формати надання допомоги
особам з обмеженими властивостями. Телефонуйте за номером
1-800-547-8367. Користувачам TDD слід звертатися за номером
360-902-5797. L&I (Міністерство праці та галузей промисловості)
забезпечує всіх осіб рівними можливостями працевлаштування.

