ﮔزارش ﺣﺎدﺛﮫ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای ﮐﺎرﮔران و
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟراﺣتدﯾده

ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت درﯾﺎﻓت اﯾن ﻓرم از ﮐﺎرﮐﻧﺎن دﻓﺗر ﭘزﺷﮑﯽ ،ﮐﺎدرھﺎی  1 – 43ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺧﺻوص
ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﭘر ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً از ﯾﮏ ﺧودﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻣوﻗﻊ ﻧوﺷﺗن روی ﮐﺎﻏذ ﻓﺷﺎر
وارد ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﮐرد.

 .1ﺟراﺣت ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺧود را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺷرح دھﯾد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر ﺳر ﮐﺎر زﻣﯾن ﺧوردهاﯾد و ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﻣﺟروح ﺷده
اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﺑﺎزو ﻣﺟروح ﺷده و زﻣﯾن ﺧوردن ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .اﮔر وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،دﻟﯾل وﻗوع
وﺿﻌﯾت و ﻋﺎرﺿﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ذﮐر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل در طول ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت) .ﮐﺎدر (19a – b
 .2ﻟطﻔﺎ ً ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳت ﺷده درﺑﺎره اﺷﺗﻐﺎل ،وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﮐرد.
 .3ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑق اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ را ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ) (Employment Securities Department ،ESDآﻧﮭﺎ را
در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣزاﯾﺎی ﻏراﻣت ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر را ھرﭼﮫ ﺑﮭﺗر و ﻣؤﺛرﺗر در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھﯾم .اﻣﮑﺎن
دارد اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزﺗواﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣرﻓﮫای و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻗرار داده ﺷود .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑوده و ﺑر طﺑق ) RCW 50.13.060(13ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﻗرار دارﻧد.
 .4ﭘﯾش از اﻣﺿﺎی ﻓرم ،ﺑﺧش اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .5ﺑﮫ ﮐﻣﮏ  L&Iﻧﯾﺎز دارﯾد؟

ﺗﻠﻔن وﯾژه ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟراﺣتدﯾده
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧودﮐﺎر درﺑﺎره درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﺎت

) 1-800-547-8367دوﺷﻧﺑﮫ – ﺟﻣﻌﮫ(8 – 5 ،
1-800-831-5227

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘﻧﺞ ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد
 .1اراﺋﮫﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧود را از ﺷﺑﮑﮫ اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘزﺷﮑﯽ  L&Iاﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر درﺳت ﺑﻌد از وﻗوع ﺟراﺣت ﺗوﺳط
ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮑﯽ از اﻧواع اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾر را ﮐﮫ ﺑرای درﻣﺎن ﺟراﺣت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺷﻣﺎ
دارای ﻣﺟوز ھﺳﺗﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد :ﭘزﺷﮑﺎن ،درﻣﺎنﮔران اﺳﺗﺋوﭘﺎﺗﯽ ،طب ﺳﻧﺗﯽ ،ﯾﺎ ﭘﺎ ﭘزﺷﮑﯽ؛ ﮐﺎرورزان ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﭘرﺳﺗﺎری رﺳﻣﯽ )(ARNP؛ دﻧدان-
ﭘزﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽﺳﻧﺟﯽ .ﻓﮭرﺳت اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در  www.Lni.wa.gov/FindaDocﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﻔر و
رﻓت و آﻣد ﺑود ،درﺑﺎره ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ آن از ﻣدﯾر اﻣور درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود ﺳؤال ﮐﻧﯾد .ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺳﻔر و رﻓت و آﻣد ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل
ﺗﺄﯾﯾد ﮔردد.
 .2در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧﺎص ﮐﺎری ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد ،درﺑﺎره ﻓرﺻت اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺳﺑﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی
ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟراﺣتدﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺣﻘوق ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﮐﺎر اداﻣﮫ دھﻧد ﭼون ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد
وظﺎﺋف آﻧﮭﺎ را در طول دوره ﺑﮭﺑودی ﺑﻧﺣوی اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت  L&Iﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﯾت و
ﭘﺳت ﮐﺎری اﺧﺗﺻﺎص دھد) .ﺗذﮐر :ﭘرداﺧتھﺎی زﻣﺎن از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد(.
 .3ھزﯾﻧﮫ ﺻورتﺣﺳﺎبھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﺧود را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﺣت ھﺳﺗﻧد ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﯾﮏ داروﺳﺎز از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯾد ،رﺳﯾد آﻧرا ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﺷد ،از  L&Iﺑﺧواھﯾد ھزﯾﻧﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﭘردازد.
 .4ﺷﻣﺎره درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧود را آﻣﺎده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و آﻧرا روی ﺗﻣﺎم ﻣدارک و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد .اﯾن ﺷﻣﺎره در ﮔوﺷﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﺳﻣت راﺳت ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓرم درج ﺷده اﺳت .در ﮐﺎرت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت) "This is your claim number " :اﯾن
ﺷﻣﺎره درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد(.
 .5اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ اراﺋﮫﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﻋوض ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣوﺿوع را طﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾر اﻣور
درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود اﻋﻼم ﮐﻧﯾد .ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اﻋﻼم ﺷده و ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺷﻣﺎره
درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ را در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ذﮐر ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ اﯾن آدرس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾدDepartment of Labor & Industries :
PO Box 44291
Olympia WA 98504-4291.
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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺧط-ﺑﮫ-ﺧط ﺑرای ﮔزارش ﺣﺎدﺛﮫ
در اﯾن ﺑﺧش ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﮐﺎدرھﺎی  1 – 43ﻓرم آورده ﺷده اﺳت .در ھر ﻗﺳﻣت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ روﺷن ﻧﯾﺳت ،ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺿﺎﻓﮫ ﮐردهاﯾم .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را در ﻓرم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،ﻧﮫ در اﯾن ﻣﺗن.
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧص ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد:
زﺑﺎن ﺗرﺟﯾﺣﯽ – ﺑﺎ ﻋﻼﻣت زدن در ﮐﺎدر ﻣرﺑوطﮫ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ آن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾد .اﮔر ﻧﺎم زﺑﺎن ﺧود را ﻣﺷﺎھده
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ،در آﺧرﯾن ﮐﺎدر ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺳﺎﯾر" ﻋﻼﻣت زده و زﺑﺎن ﺗرﺟﯾﺣﯽ ﺧود را روی ﺧط ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﻧﺎم – ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﻣﯾﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ .ﻧﺎم ﮐﺎﻣل رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﺟﻧﺳﯾت – ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣذﮐر ﯾﺎ ﻣوﻧث را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ.
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد – ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
آدرس ﻣﻧزل – ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت ،و ﮐدﭘﺳﺗﯽ را ذﮐر ﮐﻧﯾد.
ﻗد – ﺑﮫ ﻓوت و اﯾﻧﭻ ذﮐر ﮐﻧﯾد.
وزن – ﺑﮫ ﭘوﻧد ذﮐر ﮐﻧﯾد.
آدرس ﭘﺳﺗﯽ )اﮔر ﺑﺎ آدرس ﻣﻧزل ﻓرق دارد( – ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت ،و ﮐدﭘﺳﺗﯽ را ذﮐر ﮐﻧﯾد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ:
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻣدارک ازدواج ،ﺛﺑت زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ،ﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن واﺑﺳﺗﮕﺎن را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
 .10وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :در ﮐﺎدری ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
ﺳﺗون ﺳﻣت ﭼپ

ﻣﺗﺄھل
ﺟدا ﺷده
طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺛﺑت ﺷده

ﺑﯾوه
ﻣﺟرد

ﺳﺗون ﺳﻣت راﺳت

 .11ﮐودﮐﺎن واﺑﺳﺗﮫ – ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣدهاﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺗوﻟد آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ذﮐر ﮐﻧﯾد .ﻣزاﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐودﮐﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ
دارﻧد .اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧدارﯾد ،ﮐﺎدر  13را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل ھر ﻓرد واﺑﺳﺗﮫ؛ ﻧﺳﺑت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ او؛ و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ذﮐر ﮐﻧﯾد – ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧدارﯾد ،ﮐﺎدر دوم را
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد؛ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ھر ﻓرد واﺑﺳﺗﮫ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
 .12ﻧﺎم ھﻣﺳر ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺛﺑت ﺷده.
 .13ﻧﺎم و آدرس ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودﮐﺎن – ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت ،و ﮐدﭘﺳﺗﯽ را ذﮐر ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﺣت:
 .14ﺗﺎرﯾﺦ ﺟراﺣت ﯾﺎ آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ در ﮐﺎر در ﻣﻌرض آن وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد .ﺗﺎرﯾﺦھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .15زﻣﺎن ﺟراﺣت – ﺳﺎﻋت را ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺻﺑﺢ ﮐﺎدر اول و ﺑرای ﺑﻌدازظﮭر ﮐﺎدر دوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 .16ﺷﯾﻔت ﮐﺎری )ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد( – ﺑرای ﺷﯾﻔت روز ﮐﺎدر اول؛ ﺑرای ﺷﯾﻔت ﻣﺗﻐﯾر ﮐﺎدر دوم؛ و ﺑرای ﺷﯾﻔت ﺷب ﮐﺎدر ﺳوم را ﻋﻼﻣت
ﺑزﻧﯾد.
ً
 .17آﯾﺎ ھرﮔز ﻗﺑﻼ ﺑرای ھﻣﺎن ﻋﺎرﺿﮫ ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﮫای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر
دوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 .18آﯾﺎ اﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ﺑﺧﺎطر واﻗﻌﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر دوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 .19aﻗﺳﻣتھﺎی ﺑدن ﮐﮫ ﻣﺟروح ﺷده ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
 .19bﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﻧﺣوه وﻗوع ﺟراﺣت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور در ﻣﻌرض وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد) .ھرﮔوﻧﮫ اﺑزار ،ﻣﺎﺷﯾنآﻻت ،ﻣواد
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ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﺧﺎرات و ﮔﺎزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن اﻣر دﺧﯾل ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ذﮐر ﮐﻧﯾد(.
 .20آﯾﺎ ﻣﺷﻐول اﻧﺟﺎم وظﺎﺋف ﻋﺎدی ﺷﻐﻠﯽ ﺧود ﺑودهاﯾد؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر ﺑﺎﻻ و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯾن را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 .21در ﮐﺟﺎ ﻣﺟروح ﺷدﯾد ﯾﺎ در ﻣﻌرض وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎدر اول؛ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل ﮐﺎر ﮐﺎدر دوم؛ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﮑﺎنھﺎی دﯾﮕر ﮐﺎدر ﺳوم را ﻋﻼﻣت زده و ﻣﺣل را در ﻓﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .22در ﮐﺟﺎ ﻣﺟروح ﺷدﯾد/در ﻣﻌرض وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد؟ ﻧﺎم ﺷرﮐت ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .آدرس ﺷرﮐت ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﺷﺎﻣل ﺷﮭر ،ﮐﺎﻧﺗﯽ،
اﯾﺎﻟت و ﮐدﭘﺳﺗﯽ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .23آﯾﺎ ﺟراﺣت ﺑﺧﺎطر ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌﯾوب ،ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻐﯾر از ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ھﻣﮑﺎران اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر دوم و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺗﻣﺎﻻً ،ﮐﺎدر ﺳوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 .24اﮔر ﺷﺎھدی وﺟود دارد ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾﺷﺎن را ذﮐر ﮐﻧﯾد – ﻧﺎم اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺟروح ﺷدن ﺷﻣﺎ را دﯾدهاﻧد ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .25ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎزﺧواھﯾد ﮔﺷت؟ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .26آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد؟ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .27آﯾﺎ واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ﮔزارش ﮐردهاﯾد؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر دوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻣﺎ ﺑﻠﮫ اﺳت ،ﻧﺎم و ﺳِ ﻣت ﺷﺧص را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .28ﺗﺎرﯾﺦ ﮔزارش .ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .29آﯾﺎ در روزی ﮐﮫ ﻣﺟروح ﺷدﯾد ،ﻣزاﯾﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ داﺷﺗﯾد؟ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ،ﮐﺎدر اول و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر ،ﮐﺎدر دوم را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ:
 .30ﻧﺎم ﺗﺟﺎری ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ.
 .31ﻧوع ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﺷرﮐت.
 .32ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت در آﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد؟ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ذﮐر ﮐﻧﯾد .ﺗﻌداد ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺳﺎلھﺎ را در اوﻟﯾن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ؛ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﻣﺎهھﺎ را در دوﻣﯾن ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﯽ؛ ﯾﺎ ﺗﻌداد ھﻔﺗﮫھﺎ را در ﺳوﻣﯾن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ؛ ﯾﺎ ﺗﻌداد روزھﺎ را در ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .33ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ .ﺷﻣﺎره را ﺑﺎ ذﮐر ﮐد ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .34آدرس ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ .ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت و ﮐدﭘﺳﺗﯽ را ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .35ﻋﻧوان ﺷﻐﻠﯽ ﺧود را ﻧوﺷﺗﮫ و وظﺎﺋف ﮐﺎری ﺧود را ﺷرح دھﯾد.
 .36ﻧرخ دﺳﺗﻣزد در اﯾن ﺷﻐل .ﻣﻘدار را در ﮐﻧﺎر ﻋﻼﻣت دﻻر ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧرخ دﺳﺗﻣزد را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد:
ﺳﺗون ﺳﻣت ﭼپ

ﺳﺎﻋﺗﯽ
روزاﻧﮫ
ﺑﯾش از  1ﻧرخ دﺳﺗﻣزد

ھﻔﺗﮕﯽ
ﻣﺎھﯾﻧﮫ

ﺳﺗون ﺳﻣت راﺳت

 .37ﺳﺎﻋت در روز .ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت در ھر روز ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ذﮐر ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .38روز در ھﻔﺗﮫ .ﺗﻌداد روزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ذﮐر ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .39درآﻣدھﺎی دﯾﮕر )ﻣﺗوﺳط روزاﻧﮫ( .ﻣﻘدار را در ﮐﻧﺎر ﻋﻼﻣت دﻻر ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﺟﻠوی ھر درآﻣد اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
ﺳﺗون ﺳﻣت ﭼپ

ﻣﻘﺎطﻌﮫﮐﺎری
اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری ﻋﺎدی
ﮐﻣﯾﺳﯾون

ﺳﺗون ﺳﻣت راﺳت

اﻧﻌﺎم
ﻣﺎﺑﮫاﻟﺗﻔﺎوت ﺷﯾﻔت
ﭘﺎداشھﺎ در  12ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ

 .40ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺷﻐل دارای دﺳﺗﻣزد دارﯾد؟
 .41ﻣن ﯾﮏ  ...ھﺳﺗم :ﻟطﻔﺎ ً ﺗﻣﺎم ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺻداق دارﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد
ﺻﺎﺣبﮐﺎر
ﺷرﯾﮏ
ﻣدﯾر ﺷرﮐت

ﺳﺗون ﺳﻣت ﭼپ

ﺳﺗون ﺳﻣت راﺳت
ﺳﮭﺎمدار ﺷرﮐت
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت
ﭘوﺷش اﺧﺗﯾﺎری
در ﻣورد ﻣن ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد
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 .42اﻣﺿﺎ – ﺗذﮐر :اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از اﻣﺿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﻣن ﮔواھﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن اظﮭﺎرات ﺑر اﺳﺎس ﺑﮭﺗرﯾن داﻧش و اطﻼﻋﺎت ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ﺑﮫ اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮔزارشھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوطﮫ را ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﯾﺎ دﯾﮕران ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر و
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻗرار دھﻧد.
 .43اﻣﺿﺎ .ﺑﻌد از اﻣﺿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺻورت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﻣن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﯾﺎ دﯾﮕران ﮐﮫ از طرف آﻧﮭﺎ اﻗدام ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﺳواﺑق ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﻣرا از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ )(ESD
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ روﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﻣزاﯾﺎی ﻏراﻣت ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺳﮭﯾل ﮔردد.
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اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
در  RCW 51.36.060ﭼﻧﯾن ذﮐر ﺷده اﺳت :ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ھر ﺷﺧص ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﺣﺎت ﺧﺎص
ﺷﺧص ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺟراﺣت ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻐﻠﯽ وی ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺗﺣت اﯾن ﻣﻘررات اﺳت ﺑﺎﯾد در ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺣل رﺳﯾدﮔﯽ در
ﺻورت درﺧواﺳت در دﺳﺗرس ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار داده ﺷوﻧد و ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
روﺑرو ﻧﺧواھد ﺑود.
در  RCW 51.48.020ﺑﺧش ) (2ﭼﻧﯾن ذﮐر ﺷده اﺳت :ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﻣﻘررات ﻣزاﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ھرﯾﮏ از
درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﯾﺎ درﺧواﺳتھﺎ ﺗﺣت اﯾن ﻣﻘررات آﮔﺎھﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺑﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻗت و ﻣﺑﺎدرت در
 ،9A RCWﻣرﺗﮑب ﺟرم ﺟﻧﺎﺋﯽ ،ﺗﺧﻠف ﺟدی ﺷده اﺳت.
اراﺋﮫ ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ ﺧود :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ ﺧود را در اﯾن ﻓرم اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷﻣﺎره ﺑﮫ  L&Iدر روﻧد
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد) .ﺑﮫ ﺑﺧش  ،51ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات اﺻﻼﺣﯽ واﺷﻧﮕﺗن و ﻓﺻل
 51.28 RCWرﺟوع ﮐﻧﯾد(.
) :RCW 50.13.060 (13در ﺻورت ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اراﺋﮫ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺳواﺑق ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط ھر ﺷﺧص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﻣﻔﺎد اﯾن
ﻓﺻل ﻣﺟﺎز داﻧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺷﺧص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺑﻠﻎ ﭘﻧﺞ ھزار دﻻر ﺟرﯾﻣﮫ ﺷده و ﻣﺟﺎزاتھﺎی ﻣرﺑوطﮫ دﯾﮕر ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﺑرای اﯾﺷﺎن
ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد .ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﻣﺎل ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣطرح ﮔردﯾده و ھرﮔوﻧﮫ ﺟرﯾﻣﮫ وﺻول ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺑودﺟﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﭘرداﺧت ﮔردد .دادﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻘول وﮐﻼء از ﺑﺎﺑت ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﺧش را از ﻣﺣل آن
ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
 :RCW 50.13.015اﮔر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺎزه اراﺋﮫ آن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﯾﮕران را ﻧدارد.
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ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ در ﺧﺻوص ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧود از L&I
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد:

ﺗﻠﻔن وﯾژه ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟراﺣتدﯾده) 1-800-547-8367 :دوﺷﻧﺑﮫ – ﺟﻣﻌﮫ(8 – 5 ،
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧودﮐﺎر درﺑﺎره درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﺎت1-800-831-5227 :
ﺧدﻣﺎت  TDDﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻧواﺋﯽ/ﮔﻔﺗﺎری دارﻧد1-360-902-5797 :

در اﯾﻧﺗرﻧت:

وبﺳﺎﯾت www.Lni.wa.gov :L&I
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی ﻣطﺎﻟﺑﮫ ،ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏراﻣت ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘوﺷش داده ﻣﯽﺷود،
ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎ ،ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوع دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﻧﻣﺎﺋﯾد.

آﯾﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
• اﯾﻣﯾلWebSupport@Lni.wa.gov:
• ﺗﻠﻔن360-902-5999:
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ دﻓﺗر ﻣﯾداﻧﯽ  L&Iﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺷﺧﺻﺎت آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ") "WA State, Labor & Industriesاﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ( در ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی ﺗﻠﻔن ذﮐر ﺷده اﺳت.
Tumwater
360-902-5800

Spokane
509-324-2600

Mount Vernon
360-416-3000

Everett
425-290-1300

Aberdeen
360-533-8200

Vancouver
360-896-2300

Tacoma
253-596-3800

Sequim
360-417-2700

Kennewick
509-735-0100

Bellevue
425-990-1400

Yakima
509-454-3700

Tukwila
206-835-1000

Silverdale
360-308-2800

Longview
360-575-6900

Bellingham
360-647-7300

Pullman
509-334-5296

Moses Lake
509-764-6900

East Wenatchee
509-886-6500
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