
صنعت  و  محکمِہ لیبر  میں  اپنےدعوے 
جائے کیا  کیسے  اعتراض  پر  فیصلے  کسی 

ہے؟ کیا  اعتراض 
کے  معاوضے  کے  مالزمین  آپ  کہ  جائے  کہا  یہ  میں  جس  ہے  مراسلہ  وہ  اعتراض 

کی  فیصلے  اعتراض  کا  آپ  ہیں۔  نہیں  متفق  سے  فیصلے  متعلق  سے   دعوے 
چاہیے۔ جانا  ہو   موصول 

ً
الزما اندر  کے  سے 60 دن  وصولی 

چاہئیں: ہونے  شامل  میں  اعتراض  کے  آپ 

نمبر۔ دعوی  اور  نام  کا  آپ   �
۔ تاریخ  کی  فیصلے  کے  محکمے   �

یا کوئی دیگر معلومات جو آپ کے خیال  اختالف کا سبب اور مہیا کار کی کوئی رپورٹ   �
سے یہ ظاہر کرتی ہو کہ فیصلہ غلط ہے۔

چاہیے؟ کرنا  ارسال  کہاں  اپیل  یا  اعتراض  اپنا  مجھے 
سینٹر( کو استعمال  اکاؤنٹ   اور 

ٰ
Claim and Account Center )دعوی  �

الئن  آن  اعتراض  اپنا  ہوئے https://secure.Lni.wa.gov پر  کرتے 
ایک  ساتھ  کے  ورڈ  پاس  کو  آپ  کیلئے  کرنے  استعمال  کو  آپشن  بھیجیں )اس 

یا گی(۔  پڑے  ضرورت  کی  دینے  تشکیل  اکاؤنٹ 

یں  کر ارسال  پر  پتے  ذیل  مندرجہ  اعتراض  یری  تحر اپنا   � 
 Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291,

Olympia WA 98504-4291۔ یا

 Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA),  �
 Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA

 www.BIIA.wa.gov یا یں  کر ارسال  اپیل  یری  تحر 2401-98504 کو 
 Labor & Industries) پر موجود الیکٹرانک فارم پر اپنی اپیل جمع کرائیں۔ 

]لیبروصنعت[ آپ کی شکایت کا ازالہ نہ کر سکے تاوقتیکہ بورڈ آف انڈسٹریل 
 ]Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA[ اپیلز انشورنس 

اسے ایسا کرنے کا حکم نہ دے۔(

جب محکمے کو میرا اعتراض موصول ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
سے  میں  ذیل  مندرجہ  اور  گا  لے  جائزہ  کا  فائل  کی  دعوے  کے  مینیجر آپ  کلیم  کا  آپ 

گا: کرے  اقدام  کوئی 

دونوں، نئے  یا  نامہ  حکم  یا  مراسلہ  نیا  ایک  کو  آپ  گا۔  بدلے  کو  فیصلے  اصل   .1
گے۔ ہوں  موصول  ساتھ  کے  فیصلے 

یہ فیصلہ کرے گا کہ اصل فیصلہ درست ہے۔ آپ کو ایک حکم نامہ ملے گا   .2
جس میں بتایا جائے گا کہ فیصلہ درست تھا۔ اگر آپ ابھی بھی غیر متفق نہ ہو تو 

آپ تحریری طور پر بورڈ آف انڈسٹریل انشورنس اپیلز (BIIA) سے اپیل کر سکتے 
ہیں۔ اپیل کی مقررہ مدت اور مراسلت کا پتہ حکم نامے پر دیے گئے ہوں گے۔

جانے،  روکے  کو  فیصلے  کو  آپ  ہے۔  درکار  معلومات  مزید  کہ  گا  کرے  فیصلہ  یہ   .3
موصول  نامہ  حکم  ایک  لیے  کے  دونوں  یا  مراسلہ  ایک  لیے  کے  معلومات  مزید 

معلومات  مزید  سے  آجر  کے  آپ  یا  سے  ڈاکٹر  کے  سے، آپ  آپ  مینیجر  کلیم  ہوگا۔ 
ہے۔ سکتا  کر  طلب 

میں 30 سے  فیصلے  پر  اعتراض  کے  آپ  ہیں  درکار  معلومات  مزید  کیا  کہ  پر  بنیاد  اس 
کے 30 دن  کرنے  ارسال  اعتراض  کو  آپ  اگر  ہے۔  سکتا  لگ  وقت  کا  دن  زیادہ  60 یا 

کریں۔ رابطہ  سے  مینیجر  کلیم  اپنے  کرم  براہ  تو  ملے  نہ  جواب  اندر  کے 

 اگر میں اعتراض یا اپیل نہ کروں یا 60 دن کے بعد ایسا کروں تو 
کیا ہوگا؟

اگر آپ 60 دن کی مدت کے دوران اعتراض یا اپیل نہیں کرتے تو محکمے کا فیصلہ حتمی 
ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بعد کی تاریخ میں اعتراض یا اپیل نہیں کر سکتے۔

یا  ہو  پوچھنا  سوال  کوئی  میں  بارے  کے  دعوے  اپنے  مجھے  اگر 
کروں؟ رابطہ  سے  کس  میں  تو  ہو  کرنی  شکایت  کوئی 

سے  مینیجر  کلیم  اس  لیے  کے  سواالت  مخصوص  متعلق  سے  دعوے  کے  آپ   �
کے  آپ  لیے  کے  مدد  میں  کرنے  فون  ہے۔  رہا  کر  کارروائی  پر  معاملے  کے  آپ  جو 

ہے۔ ہوتی  رسائی  تک  ترجمانوں  کی  مینیجر  کلیم 

نمبر فری  ٹال  کا  محکمے  لیے  کے  معلومات  عمومی  متعلق  سے  دعوے   � 
کا  سننے  معلومات  میں  زبان  ہسپانوی  نمبر  یہ  8367-547-800-1 ہے۔ 

ہے۔ کرتا  فراہم  متبادل 

کر  مشورہ  بھی  سے  خدمات  مفت  ذیل  مندرجہ  آپ  لیے  کے  مدد  مزید 
ہیں: سکتے 

ترجمان  ہیلپ( ۔  ہیلپ Project Help )پروجیکٹ  پروجیکٹ  9752-255-800-1 پر   �
ہے۔ سکتی  پڑ  ضرورت  کی  خدمات  کی 

ریفرل  اینڈ  ایجوکیشن، ایڈوائس  لیگل  کوآرڈینیٹڈ  1014-201-888-1 پر   �
 )Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR( سے۔ 

ہے،  کرتی  فراہم  سفارشات  اور  مشورہ  پر  فون  کو  مالزمین  والے  آمدنی  کم  خدمت  یہ 
معلومات  ۔  درمیان  کے  اور 12:15 دوپہر   صبح 9:15 بجے 

ً
عموما میں  دنوں  کے  کام 

ہے۔ دستیاب  میں  زبان  ہسپانوی 

میں  اپیل  یا  اعتراض  پر  فیصلے  کے  محکمے  کرنا  رابطہ  ہیلپ CLEAR سے  پروجیکٹ 
نامے  حقائق  اس  لیے  کے  کرنے  اعتراض  پر  فیصلے  کسی  کے  محکمے  ہے۔  نہیں  شامل 

کریں۔ عمل  پر  طریقوں  کردہ  بیان  میں 

کی  معاونت  میں  زبان  غیرملکی  اور  فارمیٹس  دیگر  لیے  کے  افراد  متاثر  سے  معذوریوں 
کریں۔  فون  ہیں۔ 8367-547-800-1 پر  سکتے  جا  کیے  حاصل  کے  کر  درخواست 

صنعت(  و  آئی L&I )لیبر  اور  ایل  کریں۔  فون  TDD صارفین 5797-902-360 پر 
ہے۔ آجر  واال  مواقع  یکساں 
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