
  

      
    

      
     

       
     

        
      
          
       

    
   

        
  

      

       
           
        

          
      

           
      

      
         
          

  

       
    

      
     

       
    

            
      

 

    
        

  

• OASIS là gì? 

OASIS là hệ thống thông tin và lên lịch trực tuyến và miễn phí của Hội Đồng Duyệt Xét 
Kháng Cáo về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp. OASIS  cho phép các chủ lao động 
kháng cáo các trát đòi hầu tòa do Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp 
("Cơ Quan") của Bộ Quan Hệ Lao Động (Department  of  Industrial  Relations  "DIR") đưa ra. 

Bất kỳ người nào cũng có thể ghi danh sử dụng OASIS.  Người dùng OASIS  đã ghi danh có 
thể tìm kiếm theo tên chủ lao động hoặc theo mã số thanh tra của Cơ Quan để tìm một 
kháng cáo cụ thể. Người dùng đã ghi danh nếu là người tham gia vụ việc thì có thể xem, 
nộp hoặc tải xuống các tài liệu và có thể nhận được thông tin về lịch trình vụ việc kháng cáo 
mà họ tham gia. Người dùng OASIS  đã ghi danh nếu không phải là người tham gia vụ việc 
kháng cáo thì chỉ có thể xem thời gian và địa điểm của phiên điều trần kháng cáo. 

Hội Đồng Duyệt Xét Kháng Cáo về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Occupational  
Safety  and Health Appeals  Board "OSHAB")  đã chỉ định hồ sơ vụ việc kháng cáo điện tử 
được lưu giữ trên OASIS  làm hồ sơ chính thức của tất cả các kháng cáo về trát đòi hầu tòa 
của Cơ Quan. 

• Thông Tin và Các Dịch Vụ Có Sẵn dành cho Người Dùng OASIS  Đã Ghi Danh 

Tất cả người dùng đã ghi danh đều có quyền truy cập vào cùng cơ sở thông tin trong OASIS  
về vụ việc mà họ là người tham gia: trát đòi hầu tòa ban đầu của Cơ Quan hoặc các trát đòi 
hầu tòa; tài liệu do Cơ Quan hoặc một người tham gia kháng cáo đệ trình; lên lịch cho vụ 
việc kháng cáo; và quyết định của OSHAB  đối với kháng cáo trát đòi hầu tòa. Các tài liệu mà 
những người tham gia vụ việc kháng cáo tải lên OASIS  sẽ xuất hiện trực tuyến trong vòng 
hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nộp. Chỉ OSHAB,  Cơ Quan và những người tham gia vụ 
việc kháng cáo đã ghi danh là người dùng mới có thể tải thông tin lên OASIS. Các tài liệu 
của người tham gia vụ việc kháng cáo được gửi qua đường bưu điện đến OSHAB  sẽ được 
quét vào OASIS  trong thời gian sớm nhất; và dự kiến thời gian từ lúc nhận đến khi tải lên đối 
với các tài liệu được gửi qua đường bưu điện là ba (3) ngày làm việc. 

• Sử Dụng Tài Liệu OASIS  

Mỗi vụ kháng cáo được lưu trữ trong OASIS  đều bao gồm các tài liệu mà những người tham 
gia vụ kháng cáo nộp và các tài liệu cùng thông tin do OSHAB  cung cấp. Bản quyền và các 
quyền sở hữu khác có thể áp dụng cho những tài liệu do các bên trong vụ kháng cáo tạo ra 
và được nộp trong vụ kháng cáo. Những tài liệu đó chỉ có thể được sử dụng theo sự cho 
phép của pháp luật. Trát đòi hầu tòa của Cơ Quan và các quyết định về kháng cáo của 
OSHAB là hồ sơ công khai trong phạm vi công cộng. 

Bất kỳ người nào cố tình phá hủy hoặc thay đổi bất kỳ hồ sơ tòa án nào được lưu trữ dưới 
dạng điện tử đều phải chịu các hình phạt theo mục 6201 Đạo Luật Chính Quyền. 

• Trợ Giúp với OASIS  

Nếu quý vị cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc có thắc mắc về việc sử dụng OASIS  để kháng cáo một 
trát đòi hầu tòa, vui lòng gọi số (916) 274-5751 hoặc 1+(877)252-1987. 

• Chính Sách Quyền Riêng Tư 



    
     

 

        
       

            
     
         
          

 
   
    

   
   
 

 

Vui lòng xem Tuyên Bố Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu của DIR để tìm hiểu cách DIR  sử 
dụng thông tin thu thập được và lưu giữ để thực hiện các nhiệm vụ của mình: 
http://www.dir.ca.gov/od_pub/privacy.html. 

Như đã nêu ở trên, các trát đòi hầu tòa của Qơ Quan và các quyết định kháng cáo của 
OSHAB  là hồ sơ công khai. Tuy nhiên, để phù hợp với các chính sách và quy định hiện 
hành, một số thông tin nhất định được biên tập lại trước khi các hồ sơ đó được tiết lộ, bao 
gồm: Số An Sinh Xã Hội, số nhận dạng người nộp thuế (FEIN,  SEIN), địa chỉ nhà và số điện 
thoại nhà riêng. Ngoài ra, theo luật hiện hành, OSHAB  có thể niêm phong các hồ sơ trong 
một kháng cáo. Bằng cách đó, các hồ sơ này sẽ không bị thanh tra hoặc tiết lộ công khai. 

Liên Lạc Với Chúng Tôi:
Occupational Safety and Health Appeals Board 
2520 Venture Oaks Way, Suite 300 
Sacramento, CA 95833 
916-274-5751 

http://www.dir.ca.gov/od_pub/privacy.html



