
த�ொழிலொளர ்மற்றும் த�ொழில் 
துறறயின் தீரம்ொன�்திற்கு 
உங்கள் ககொரிக்றகயின் மூலம் 
எதிரப்்பு த�ரிவிப்பது எப்படி

எதிரப்்பு த�ரிவிப்பது என்றொல் என்ன?
எதிரப்்பு தெரிவிப்பது என்றால், உங்களது தொழிலாளரக்ளின் 
இழப்பீடு ககாரிகக்க மீொன தீரம்ானெக்ெ நீங்கள் மறுகக்ிறீரக்ள் 
என்று கூறும் ஒரு கடிெம் ஆகும். உங்களுகக்ு அந்ெ தீரம்ானம் பற்றிய 
ெகவல்கள் கிகைெெ் 60 நாை்களுகக்ுள் உங்கள் எதிரப்்பு பற்றிய 
ெகவல்கள் தபறப்பை்டிருகக் கவண்டும்.

உங்கள் எதிரப்்பில் அைங்குபகவ:

 � உங்கள் தபயர ்மற்றும் ககாரிகக்க எண்.

 � துகறயின் தீரம்ானம் அறிவிகக்ப்பை்ை கெதி.

 � நீங்கள் மறுப்பெற்கான காரணம் மற்றும் இந்ெ முடிவு ெவறானது 
என்று காை்ைகக்ூடிய நீங்கள் நம்பகக்ூடிய பிற ெகவல்கள் அல்லது 
வழங்குநரக்ள் அறிகக்ககள்.

என் எதிரப்்பு அல்லது முறறயீட்றட எங்கு 
அனுப்பகவண்டும்?

 � https://secure.Lni.wa.gov என்ற இகணயெளெத்ில் உள்ள 
Claim and Account Center என்பகெப் பயன்படுெத்ி எதிரப்்கப 
அனுப்பிடுங்கள் (இந்ெெ ்கெரக்வப் பயன்படுெ்துவெற்கு நீங்கள் 
கைவுசத்சால்லுைன் கூடிய கணகக்க அகமகக் கவண்டும்). 
அல்லது 

 � ககயால் எழுெப்பை்ை எதிரப்்கப அனுப்ப கவண்டிய முகவரி: 
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 
98504-4291. அல்லது

 � ககயால் எழுெப்பை்ை கமல்முகறயீை்கை Board of Industrial 
Insurance Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, 
Olympia WA 98504-2401, அல்லது www.BIIA.wa.gov இல் 
காணப்படும் மின்னணு வடிவெத்ில் சமரப்்பிகக்வும. (BIIA 
அவ்வாறு தசய்ய உெெ்ரவிைவில்கல எனில், தொழிலாளர ்
மற்றும் தொழிற்துகறயால் உங்கள் கவகலகயெ ்தீரக்க் 
முடியாது.)

துறற என் எதிரப்்றபப் தபறும்கபொது என்ன 
நடக்கும்?
உங்கள் ககாரிகக்க கமலாளர ்உங்கள் ககாரிகக்க ஃகபகல 
மதிப்பாய்வு தசய்து, பின்வருவதில் ஒன்கறச ்தசய்வார:்

1. அசல் தீரம்ானெக்ெ மாற்றுவார.் புதிய தீரம்ானம் அைங்கிய ஒரு 
புதிய கடிெம் அல்லது உெெ்ரவு, அல்லது இரண்கையும் நீங்கள் 
தபறுவீரக்ள்.

2. அசல் தீரம்ானம் சரியானது என்று முடிவு தசய்வார.் தீரம்ானம் 
சரியானது எனக ்கூறும் ஒரு உெெ்ரகவ நீங்கள் தபறுவீரக்ள். 
அென் பின்பும் நீங்கள் இெகன மறுகக்ிறீரக்ள் என்றால், இந்ெ 
புதிய உெெ்ரவு மீொன கமல்முகறயீை்கை ககயால் எழுதி 
தொழில் காப்பீடு கமல்முகறயீை்டு வாரியெத்ிற்கு (BIIA) 
அனுப்பலாம். கமல்முகறயீை்டிற்கான கால அவகாசம் மற்றும் 
அஞ்சல் முகவரி ஆகியகவ உெெ்ரவில் தகாடுகக்ப்பை்டிருகக்ும்.

3. கமலும் ெகவல்கள் கவண்டும் என முடிவு தசய்யுங்கள். தீரம்ானம் 
நிறுெத்ி கவகக்ப்பை்டுள்ளது எனக ்கூறும் உெெ்ரகவ நீங்கள் 
தபறுவீரக்ள், கமலும் ெகவல்ககள ககை்கும் ஒரு கடிெம், அல்லது 
இரண்கையும் தபறுவீரக்ள். உங்கள் உரிகமககாரல் கமலாளர ்
உங்களிைகமா, உங்கள் மருெ்துவரிைகமா, அல்லது உங்கள் 
முெலாளியிைகமா கூடுெல் ெகவல்ககள ககாரலாம்.

தீரம்ானம் மீொன உங்கள் எதிரப்்பு மீது முடிதவடுகக் 30 முெல் 
60 நாை்கள் அல்லது அெற்கு கமல் கூை ஆகலாம். அது கமலும் 
ெகவல்கள் கெகவயா இல்கலயா என்பகெ அடிப்பகையாகக ்
தகாண்ைது. உங்கள் எதிரப்்கப அனுப்பிய 30 நாை்களுகக்ுள் நீங்கள் 
பதிகல தபறவில்கல எனில், உங்கள் ககாரிகக்க கமலாளகர 
தொைரப்ு தகாள்ளவும்.

நொன் எதிரப்்பு அல்லது கமல்முறறயீடு 
தெய்யொவிட்டொல் அல்லது 60 நொட்களுக்கு பிறகு 
அவ்வொறு தெய்�ொல் என்ன ஆகும்?
நீங்கள் 60 நாை்களுகக்ுள் எதிரப்்பு அல்லது கமல்முகறயீடு 
தசய்யவில்கல என்றால், துகறயின் முடிகவ இறுதியானது ஆகும். 
அப்படிதயனில் உங்களொல் தீரம்ொன�்ற� எதிரக்்ககவொ அல்லது 
பின்நொளில் கமல்முறறயீடு தெய்யகவொ முடியொது என்ப�ொகும்.

என் ககொரிக்றக பற்றிய ககள்விகள் அல்லது 
கவறலகள் இருந்�ொல், நொன் யொறர த�ொடரப்ு 
தகொள்ள கவண்டும்?

 � உங்கள் ககாரிகக்க தொைரப்ான ககள்விகளுகக்ு உங்கள் 
வழகக்க ககயாளும் ககாரிகக்க கமலாளகர தொைரப்ு 
தகாள்ள கவண்டும். உங்கள் அகழப்பிற்கு உெவுவெற்காக 
உங்கள் ககாரிகக்க கமலாளருகக்ு தமாழிப்தபயரப்்பாளரக்கள 
அணுகும் அனுமதி உள்ளது.

 � துகறயின் இலவச அகழப்பு எண், 1-800-547-8367, தபாது 
ககாரிகக்க ெகவல்களுகக்ாக. இந்ெ எண் ெககவககள 
ஸ்பானிஷ் தமாழியில் ககை்கும் விருப்பெ ்கெரக்வ வழங்குகிறது.

ககாரிகக்கயின் கபரில், தவளிநாை்டு தமாழி ஆெரவு மற்றும் 
குகறபாடுகள் உள்ளவரக்ளுகக்ான வடிவங்கள் கிகைகக்ின்றன. 
அகழகக்வும் 1-800-547-8367. TDD பயனரக்ள், 360-902-5797 ஐ 
அகழகக்வும். L&I ஓர ்சம வாய்ப்பு வழங்குநர.்
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கூடு�ல் உ�விக்கு, நீங்கள் பின்வரும் இலவெ 
கெறவகறளப் பரிசீலிக்கலொம்:

 � திை்ை உெவிகக்ு 1-800-255-9752. தமாழிப்தபயரப்்பாளர ்
கசகவகள் கெகவப்பைலாம்.

 � 1-888-201-1014 இல் ஒருங்கிகணந்ெ சை்ை கல்வி, அறிவுகர 
மற்றும் பரிந்துகர (CLEAR). இந்ெச ்கசகவ குகறந்ெ வருவாய் 
தகாண்ை தொழிலாளரக்ளுகக்ு தொகலகபசி ஆகலாசகன 
மற்றும் பரிந்துகரககள வாரநாை்களில் வழகக்மாக காகல 
9:15 மணி முெல் பிற்பகல் 12:15 வகர வழங்கி வருகிறது. 
ெகவல்கள் ஸ்பானிஷ் தமாழியில் கிகைகக்ிறது.

திை்ை உெவி அல்லது CLEAR-ஐ தொைரப்ுதகாள்வது துகறயின் 
தீரம்ானெக்ெ எதிரெ்ெ்ல் அல்லது கமல்முகறயீடு தசய்ெல் ஆகியகவ 
அைங்கியது அல்ல. ஒரு துகறயின் தீரம்ானெத்ிற்கு சவால் விை, இந்ெ 
ஃகபகை்் ஷீை்டில் குறிப்பிை்டுள்ள வழிமுகறககள பின்பற்றவும்.


