த�ொழிலாளர் மற் றும் த�ொழில்
துறையின் தீர்மானத் திற் கு
உங் கள் க�ோரிக்கையின் மூலம்
எதிர்ப்பு தெரிவிப் பது எப் படி

 உங் கள் பெயர் மற்றும் க�ோரிக்கை எண்.
 துறையின் தீர்மானம் அறிவிக்கப் பட் ட தேதி.
 நீ ங் கள் மறுப் பதற்கான காரணம் மற்றும் இந்த முடிவு தவறானது

3. மேலும் தகவல் கள் வேண்டும் என முடிவு செய் யுங் கள் . தீர்மானம்
நிறுத்தி வைக்கப் பட் டுள் ளது எனக் கூறும் உத்தரவை நீ ங் கள்
பெறுவீரக
் ள் , மேலும் தகவல் களை கேட் கும் ஒரு கடிதம் , அல் லது
இரண்டையும் பெறுவீரக
் ள் . உங் கள் உரிமைக�ோரல் மேலாளர்
உங் களிடம�ோ, உங் கள் மருத்துவரிடம�ோ, அல் லது உங் கள்
முதலாளியிடம�ோ கூடுதல் தகவல் களை க�ோரலாம் .
தீர்மானம் மீதான உங் கள் எதிர்ப்பு மீது முடிவெடுக்க 30 முதல்
60 நாட் கள் அல் லது அதற்கு மேல் கூட ஆகலாம் . அது மேலும்
தகவல் கள் தேவையா இல் லையா என் பதை அடிப் படையாகக்
க�ொண்டது. உங் கள் எதிர்ப்பை அனுப் பிய 30 நாட் களுக்குள் நீ ங் கள்
பதிலை பெறவில் லை எனில் , உங் கள் க�ோரிக்கை மேலாளரை
த�ொடர்பு க�ொள் ளவும் .

என் எதிர்ப்பு அல் லது முறையீட்டை எங் கு
அனுப் பவேண்டும் ?

நான் எதிர்ப்பு அல் லது மேல் முறையீடு
செய் யாவிட் டால் அல் லது 60 நாட் களுக்கு பிறகு
அவ் வாறு செய் தால் என்ன ஆகும் ?

எதிர்ப்பு தெரிவிப் பது என்றால் என்ன?
எதிர்ப்பு தெரிவிப் ப து என் றால் , உங் களது த�ொழிலாளர்களின்
இழப் பீடு க�ோரிக்கை மீதான தீர்மானத்தை நீ ங் கள் மறுக்கிறீர்கள்
என்று கூறும் ஒரு கடிதம் ஆகும் . உங் களுக்கு அந்த தீர்மானம் பற்றிய
தகவல் கள் கிடைத்த 60 நாட் களுக்குள் உங் கள் எதிர்ப்பு பற்றிய
தகவல் கள் பெறப் பட் டிருக்க வேண்டும் .
உங் கள் எதிர்ப்பில் அடங் குபவை:

என்று காட் டக்கூடிய நீ ங் கள் நம் பக்கூடிய பிற தகவல் கள் அல் லது
வழங் குநர்கள் அறிக்கைகள் .

 https://secure.Lni.wa.gov என் ற இணையதளத்தில் உள் ள



Claim and Account Center என் பதைப் பயன் படுத்தி எதிர்ப்பை
அனுப் பிடுங் கள் (இந்தத் தேர்வைப் பயன் படுத்துவதற்கு நீ ங் கள்
கடவுச�்சொல் லுடன் கூடிய கணக்கை அமைக்க வேண்டும் ).
அல் லது
கையால் எழுதப் பட் ட எதிர்ப்பை அனுப் ப வேண்டிய முகவரி:
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA
98504-4291. அல் லது
கையால் எழுதப் பட் ட மேல் முறையீட்டை Board of Industrial
Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401,
Olympia WA 98504-2401, அல் லது www.BIIA.wa.gov இல்
காணப் படும் மின்னணு வடிவத்தில் சமர்ப்பிக்கவும. (BIIA
அவ் வாறு செய் ய உத்தரவிடவில் லை எனில் , த�ொழிலாளர்
மற்றும் த�ொழிற்துறையால் உங் கள் கவலையைத் தீர்கக
்
முடியாது.)

துறை என் எதிர்ப்பைப் பெறும�்போது என்ன
நடக்கும் ?
உங் கள் க�ோரிக்கை மேலாளர் உங் கள் க�ோரிக்கை ஃபைலை
மதிப் பாய் வு செய் து, பின் வருவதில் ஒன் றைச் செய் வார்:
1. அசல் தீர்மானத்தை மாற்றுவார். புதிய தீர்மானம் அடங் கிய ஒரு
புதிய கடிதம் அல் லது உத்தரவு, அல் லது இரண்டையும் நீ ங் கள்
பெறுவீரக
் ள் .
2. அசல் தீர்மானம் சரியானது என் று முடிவு செய் வார். தீர்மானம்
சரியானது எனக் கூறும் ஒரு உத்தரவை நீ ங் கள் பெறுவீரக
் ள் .
அதன் பின்பும் நீ ங் கள் இதனை மறுக்கிறீர்கள் என்றால் , இந்த
புதிய உத்தரவு மீதான மேல் முறையீட்டை கையால் எழுதி
த�ொழில் காப் பீடு மேல் முறையீட்டு வாரியத்திற்கு (BIIA)
அனுப் பலாம் . மேல் முறையீட்டிற்கான கால அவகாசம் மற்றும்
அஞ் சல் முகவரி ஆகியவை உத்தரவில் க�ொடுக்கப் பட் டிருக்கும் .

நீ ங் கள் 60 நாட் களுக்குள் எதிர்ப்பு அல் லது மேல் முறையீடு
செய் யவில் லை என் றால் , துறையின் முடிவே இறுதியானது ஆகும் .
அப் படியெனில் உங் களால் தீர்மானத்தை எதிர்க்கவ�ோ அல் லது
பின்நாளில் மேல் முறையீடு செய் யவ�ோ முடியாது என்பதாகும் .

என் க�ோரிக்கை பற் றிய கேள் விகள் அல் லது
கவலைகள் இருந் தால் , நான் யாரை த�ொடர்பு
க�ொள் ள வேண்டும் ?

 உங் கள் க�ோரிக்கை த�ொடர்பான கேள் விகளுக்கு உங் கள்


வழக்கை கையாளும் க�ோரிக்கை மேலாளரை த�ொடர்பு
க�ொள் ள வேண்டும் . உங் கள் அழைப் பிற்கு உதவுவதற்காக
உங் கள் க�ோரிக்கை மேலாளருக்கு ம�ொழிப் பெயர்ப்பாளர்களை
அணுகும் அனுமதி உள் ளது.
துறையின் இலவச அழைப் பு எண், 1-800-547-8367, ப�ொது
க�ோரிக்கை தகவல் களுக்காக. இந்த எண் தகவைகளை
ஸ்பானிஷ் ம�ொழியில் கேட் கும் விருப் பத் தேர்வை வழங் குகிறது.

கூடுதல் உதவிக்கு, நீ ங் கள் பின்வரும் இலவச
சேவைகளைப் பரிசீலிக் கலாம் :

திட் ட உதவிக்கு 1-800-255-9752. ம�ொழிப் பெயர்ப்பாளர்

சேவைகள் தேவைப் படலாம் .
1-888-201-1014 இல் ஒருங் கிணைந்த சட் ட கல் வி, அறிவுரை
மற்றும் பரிந் துரை (CLEAR). இந்தச் சேவை குறைந்த வருவாய்
க�ொண்ட த�ொழிலாளர்களுக்கு த�ொலைபேசி ஆல�ோசனை
மற்றும் பரிந் துரைகளை வாரநாட் களில் வழக்கமாக காலை
9:15 மணி முதல் பிற்பகல் 12:15 வரை வழங் கி வருகிறது.
தகவல் கள் ஸ்பானிஷ் ம�ொழியில் கிடைக்கிறது.
திட் ட உதவி அல் லது CLEAR-ஐ த�ொடர்புக�ொள் வ து துறையின்
தீர்மானத்தை எதிர்தத
் ல் அல் லது மேல் முறையீடு செய் தல் ஆகியவை
அடங் கியது அல் ல. ஒரு துறையின் தீர்மானத்திற்கு சவால் விட, இந்த
ஃபேக்ட் ஷீட் டில் குறிப் பிட் டுள் ள வழிமுறைகளை பின் பற்றவும் .

PUBLICATION F242-363-338 (Tamil Indian) [04-2019]

க�ோரிக்கையின் பேரில் , வெளிநாட் டு ம�ொழி ஆதரவு மற்றும்
குறைபாடுகள் உள் ளவர்களுக்கான வடிவங் கள் கிடைக்கின் றன.
அழைக்கவும் 1-800-547-8367. TDD பயனர்கள் , 360-902-5797 ஐ
அழைக்கவும் . L&I ஓர் சம வாய் ப்பு வழங் குநர்.

