
KAHILINGAN NG APELA 
 

 
 

Ang pinakamadaling paraan para mag-apela ay online sa mga eService (https://secure.esd.wa.gov/home/). I-click ang tab ng Status  
ng desisyon (Decisions status tab). 

 
O maaari mong gamitin ang form na ito para maghain ng apela kung makakatanggap ka ng “Liham ng Pagpapasya (Determination 
Letter)” mula sa amin at hindi ka sumasang-ayon dito. Hindi maaaring ihain ang isang apela hanggang sa magkaroon ng pagpapasya. 

 
Para sa mga tagubilin sa paghahain ng apela, sumangguni sa “Liham ng Pagpapasya.” Maaari mo ring basahin ang higit pa sa aming 
website (esd.wa.gov) sa ilalim ng Mga pagtanggi sa benepisyo at apela at sa “Handbook para sa Mga Manggagawang Walang 
Trabaho.” Gamitin ang box sa paghahanap para mahanap ang mga item na ito. 

* Mga Kinakailangang Field. 
 

*Claimant numero ng Social Security (SSN/ID)#:   *Pangalan at apelyido:   
 

*Kasalukuyang mailing address (kung naiiba mula sa “Liham ng Pagpapasya”):   
 

 

Telepono #: ( _  )   Email address:   
 

*Letter ID # o Case #:  (Tingnan ang “Liham ng Pagpapasya” para sa Letter ID # o Case #) 

Isang liham bawat kahilingan ng apela 

 

Pangalan ng employer (kung naaangkop):   
 

 Kinakailangan ng tagasalin Gustong wika:   
 

*Bakit hindi ka sumasang-ayon sa pagpapasya sa letter ID na isinasaad sa itaas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lagda:  Hindi namin matatanggap ang iyong apela nang wala ang iyong lagda. 
 

I-print ang page na ito at isumite ito nang isang beses sa pamamagitan ng fax o mail sa address na nakalista sa ibaba 
kasama ng anumang karagdagang impormasyong gusto mong ibigay. 

Bisitahin ang iyong lokal na tanggapan ng WorkSource kung kailangan mo ng tulong sa pag-fax ng apela. 

Ang Departamento ng Seguridad sa Trabaho (Employment Security Department) ay patas na employer/mga programa. Available ang mga auxiliary na tulong at  
serbisyo kapag hiniling ng mga indibidwal na may mga kapansanan. 

Available nang libre ang mga serbisyo ng tulong sa wika para sa mga indibidwal na limitado ang pagkabihasa sa English. Serbisyo ng Relay ng Washington: 711 
 

Claims Center Appeals, PO Box 19018 • Olympia, WA 98507-0018 • Fax 800-301-1795 

https://secure.esd.wa.gov/home/
https://secure.esd.wa.gov/home/
https://esd.wa.gov/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf

	Telepono #: ( _  )   Email address:
	Pangalan ng employer (kung naaangkop):
	Claims Center Appeals, PO Box 19018 • Olympia, WA 98507-0018 • Fax 800-301-1795

