YÊU CẦU KHÁNG CÁO
Cách dễ dàng nhất để kháng cáo là trực tuyến trên eServices (https://secure.esd.wa.gov/home/). Nhấp vào tab Trạng thái quyết định
(Decisions status tab).
Hoặc quý vị có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn kháng cáo nếu quý vị nhận được “Thư Phán Quyết (Determination Letter)”
từ chúng tôi và quý vị không đồng ý với phán quyết đó. Quý vị không thể nộp đơn kháng cáo khi chưa có phán quyết.
Quý vị hãy tham khảo “Thư Phán Quyết” để xem hướng dẫn nộp đơn kháng cáo. Quý vị cũng có thể đọc thêm thông tin trên trang web
của chúng tôi (esd.wa.gov) trong mục Từ chối phúc lợi và kháng cáo và "Sổ Tay dành cho Người Lao Động Thất Nghiệp". Hãy sử dụng ô
tìm kiếm để tìm các mục này.
* Các Trường Bắt Buộc.

*Số An Sinh Xã Hội/Thẻ Căn Cước (SSN/ID) của Người Khiếu Nại:
*Họ và tên:
*Địa chỉ gửi thư hiện tại (nếu khác với địa chỉ trong “Thư Phán Quyết”):

Số điện thoại: ( ____ )__
*Số ID Thư hoặc Số Vụ Việc:

Địa chỉ email:
(Xem “Thư Phán Quyết” để biết Số ID Thư hoặc Số Vụ Việc)

Một thư cho mỗi yêu cầu kháng cáo

Tên chủ sử dụng lao động (nếu có):


Cần thông dịch viên

Ngôn ngữ ưu tiên:

*Lý do tại sao quý vị không đồng ý với phán quyết trong có ID nêu trên?

*Chữ ký:

Chúng tôi không thể chấp nhận đơn kháng cáo của quý vị nếu quý vị không ký đơn.

In trang này và gửi một lần qua fax hoặc bưu điện đến địa chỉ bên dưới kèm theo bất kỳ thông tin bổ sung nào mà quý vị muốn cung cấp.
Hãy đến văn phòng WorkSource tại khu vực của quý vị nếu quý vị cần hỗ trợ gửi đơn kháng cáo qua fax.
Sở An Ninh Việc Làm (Employment Security Department) là một chủ sử dụng lao động/chương trình cung cấp cơ hội việc làm công bằng. Các thiết bị
và dịch vụ hỗ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho những người bị khuyết tật.
Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ dành cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế được cung cấp miễn phí. Dịch Vụ Tiếp Âm Washington: 711
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