
 درخواست تجد�دنظر 
 

 
 

ون�ک آنالین ت��ن راە برای تجد�دنظر روش  آسان . روی برگه وضع�ت تصم�مات  /https://secure.esd.wa.gov/homeاست  eServicesدر خدمات ال��ت
)Decisions status ( .کل�ک کن�د 

 
ی (�ا ا�ر «نامه تصم�م  توان�د از این فرم برای درخواست  ا�د و با تصم�م اتخاذشدە مخالف هست�د، � را از سوی ما در�افت کردە )» Determination Letterگ�ی

 زمایف که تصم�� گرفته �شود ن� توان درخواست تجد�دنظر کرد.  تجد�دنظر استفادە کن�د. تا 

 
ی» مراجعه کن�د. اطالعات ب�ش�ت را �ها در مورد ثبت درخواست تجد�دنظر، به «نامه تصم�مبرای در�افت دستورالعمل توان�د در و�سا�ت ما مطالعه کن�د: گ�ی

) esd.wa.gov( های مزا�ا و تجد�دنظرها و به بخش رد درخواست»)کتابچه راهنمای کارکنان ب�کارHandbook for Unemployed Workers( «برای  جعه کن�د مرا
 پ�دا�ردن این عناو�ن از کادر جستجو استفادە کن�د. 

 . * ف�لدهای موردن�از
 

ف اجتما�   )SSN/ID( * شمارە :  *                            مد�:  شمارە/شناسه تامنی
گ

  نام و نام خانواد�
 

ی» متفاوت باشد) تصم�م که با آدرس موجود در «نامه  (در صوریت  فع�  �سیت  آدرس  *   :  گ�ی
 

 

  آدرس ا�م�ل:    ) شمارە تلفن: ( 
 

ف شمارە شناسایی نامه �ا شمارە پروندە رج�ع کن�د به «نامه تصم�م :  *شمارە شناسایی نامه �ا شمارە پروندە  ی»)  (برای �افنت گ�ی

 درخواست تجد�دنظربه ازای هر نامه �ک 
 

  نام کارفرما (درصورت وجود):  
 

  جم دارد   ز�ان ترج��:   ن�از به م�ت
 

 ھستید؟ الذکر مخالف نامھ بھ شماره شناسایی فوق چرا با تصمیم اتخاذشده در *
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان�م درخواست تجد�دنظرتان را بپذی��م. بدون امضای شما ن�  *امضا:  
 

 به آدر� که در ز�ر ذکر شدە است، ارسال کن�د. نمابر یا ایمیل  خواھید ارائھ کنید، یک بار از طریقبھ ھمراه اطالعات دیگری کھ می  از این صفحھ پرینت بگیرید و
 خود مراجعه کن�د.   WorkSourceفرستادن درخواست تجد�د با نمابر به کمک ن�از دار�د، به دف�ت مح�  ا�ر در  

س است. های برابر است. کمکهایی با فرصتکارفرما/برنامه)،  Employment Security Departmentادارە امن�ت استخدام (   ها و خدمات جانیب در صورت درخواست افراد معلول، در دس�ت
ف  خدما  س است. خدمات رله واشنگنت  711 :(Washington Relay Service)ت کم� ز�ان، برای افرادی که به ز�ان انگل�� مسلط ن�ستند، به صورت را�گان در دس�ت
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