
 وظیفتأمن ال طاعق -والیة كارولینا الشمالیة بلتجارة اقسم 
 الفصل من صاحب العملعن معلومات الطلب 

بالتعویض عن التأمین ضد البطالة وأدرجك كآخر صاحب عمل. سیتم النظر في ردك عند تحدید أھلیة  دعوىأدناه  ىقدم الفرد المسم 
یؤدي عدم تقدیم رد مناسب ومفصل في الوقت المناسب أو الفشل في حضور أي جلسة استماع الفرد إذا تم استالمھ بحلول تاریخ االستحقاق. قد 

إلى زیادة معدل الضریبة. یمكنك الرد عن طریق البرید أو عن طریق الفاكس. إذا تم إرسال ردك بالفاكس، فیرجى عدم  الدعوىتتعلق بھذه طعن لل
روني أو رقم فاكس في حالة الحاجة إلى معلومات إضافیة. إذا كان الفرد عاطال عن العمل لكتا. یرجى تقدیم عنوان برید ينموذج الورقالإعادة 

ي فوائد تدفع إلى أل لرسوملن یتم فحصھ وسوف یخضع حسابك ل الفصلبسبب "عدم وجود عمل" أو "عدم القدرة على أداء العمل المتاح"، فإن 
 المدعي.

 قم بإعادتھ إلى:      
 التوظیف قطاع أمن

 
      

 
 

 1371-733 (919) رقم الفاكس:
 0259-737 (888) رقم الھاتف: 

 تاریخ البرید. 1
      

 

 لردل المحدد تاریخ. ال2
      

 

، فترة أساسیةصاحب عمل نت أیضا أأولیة و دعوى. إذا كان المدعي قد قدم 3
البطالة،  لدعوى NCUI 551L إشعار منفصل، نموذجسوف تتلقى، في برید 

 واألجور المبلغ عنھا، والرسوم المحتملة.
 الدعوى بحاصاسم . 4

      
 دعوىتاریخ سریان ال. 5

      
 االجتماعي ضمانرقم ال. 6

      
         إي إي إین:  المربع.نیابة عنك، حدد ھذا  الدعوى بحاصإذا لم یعمل . 7

لم یعد  لدعوىالسبب في أن صاحب ا. 8
 یعمل:

 یرجى تحدید مربع واحد فقط
 )14الوكالة المؤقتة (انتقل إلى البند  
 )15ل البند كمأإنھاء ( 
 )16د ل البنكمأ( عفاءاإل 
 عدم القدرة على أداء العمل 
 العملتسریح من / عدم وجود عمل 
 )17ل البند كمأأخرى ( 

 أحد المربعات التالیة. أدخل عدد ساعات العمل إذا كان ذلك ممكنا. تحدیدإذا كان ال یزال یعمل، یرجى . 9
 ساعات.مخفضة  )     (ساعات ویعمل اآلن  )     (بدوام كامل  دعوىصاحب ال وظیفت تم 
 بدوام جزئي وال یزال یعمل بدوام جزئي. وظیفھإال أنھ تم ت دعوىصاحب ال یفصللم  

 عمل خراآلیوم العمل (أي للخر اآلیوم ال. 11 عملللول األیوم . ال10
 فعلیا) فیھ

 راتبمعدل ال. 12

                                
 

$     
 
 M M D D Y Y Y Y M M D D Y Y Y Y ______       لكل

 :دعوىھل تلقى صاحب ال .13
 

 تاریخ الدفع المبلغ اإلجمالي
 عدد

 ساعات أیام أسابیع 
                              $ ال نعم  األسبوع الماضي؟ عملل. األجور العادیة أ

لتعویض الموظف  السداد( شعاراإلاألجور بدال من ب. 
                              $ ال  نعم  دون إشعار أو إشعار قصیر للتسریح)؟

                              $ ال  نعم  مستخدمة)؟عطلة غیر عن  قم باإلبالغ( عطلةال راتبج. 

التعویض عن  ؟الفصلمكافأة إنھاء الخدمة أو مكافأة د. 
ؤثر كل دفعة ت. الفصلبعد فیھا عمل یاألسابیع التي لم 

 بشكل مختلف. دعوىعلى ال
 مكافأة إنھاء الخدمة؟

 ؟الفصلمكافأة 
 ال  نعم 
 ال   نعم 

$      
$      

                        

قمت ، ألي سبب نعمإذا كانت اإلجابة  الدفعات األخرى؟ه. 
 الدفع؟ بإجراء

      
                              $ ال  نعم 

 شھري     المبلغ اإلجمالي   دفع؟تم الكیف       $ ال  نعم  شركة؟ال راتب التقاعد منو. 

(لالستخدام الرسمي  
         فقط)
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      :SSN:        DD      :المدعي

 :ةخدمات التوظیف المؤقتصاحب عمل لإذا كنت  أكمل ھذا القسم. 14
 یتم فصل الشخص، وھو مؤھل للحصول على مھام العمل المناسبة، ولكن مھام العمل المناسبة ال تتوفر حالیا. مل 
 ال نعم  إذا كانت اإلجابة بنعم، فھل قبلھا؟             ال  نعم  لمدعي؟ مھمة جدیدة لم یقدتم تھل  

 .16أو  15أعاله ال تنطبق على ھذا المدعي، یرجى الرد إما على البند الواردة إذا كانت األسئلة 

 :ھرفضعمل الذي تم یرجى تقدیم المعلومات التالیة المتعلقة بال
 تقدیمتاریخ ال
      

  طبیعة العمل
      

  $ :معدل الدفع
   نصف أسبوعي  شھري    أسبوع   ساعة

 سنوي 

 أیام
      

 ساعات
      

المسافة إلى 
 عالموق

      

 رفضالسبب 
انتقل إلى # 

17 
 :دعوىتشیر األسئلة التالیة إلى آخر إحالة من صاحب ال

       اسم صاحب العمل والموقع:

      خر للعمل:الیوم اآل      للعمل: الیوم األول       :وظیفة المدعي

        عدل الدفع: $م

 سنوي  شھرینصف أسبوعي أسبوع ساعة

 
 :ساعات العمل

      

 أیام العمل:
      

 
 أكمل ھذا القسم إذا استقال المدعي.. 15

 .)17استمر في البند (إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، ؟ ستقالةإلى االدعوى دفع صاحب ال ما السبب الذيأ. 
      

 ____________________________ ال إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى تقدیم التاریخ:  نعم   ب. ھل قدم المدعي إشعارا مسبقا باالستقالة؟ 
 مكتوب (یرجى تقدیم نسخة) شفوي  إذا قدم المدعي إخطارا بذلك: 

 
 .ئھإعفاالمدعي تم  كانإكمال ھذا القسم إذا قم ب. 16

 ________________________________________________، ما السبب الذي قدمتھ؟إلعفاءبا دعوىصاحب ال تبلغأا. عندما 
 ال إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى تقدیم دلیل موثق عند الضرورة. نعم  ھل كان ھذا انتھاكا للسیاسة؟ ؟ 

 ال نعم  من ھذا السلوك؟ ؟ دعوى ر صاحب الیحذتم تھل ب. 
 _________________________________________________ ؟تاریخ (تواریخ) التحذیرات لھذا السلوك

 كالھما ة یكتاب  ةشفوی ): اتالتحذیروكان التحذیر (
 إرفاق الوثائق.)قم ب. 17تفاصیل بشأن طبیعة التحذیرات الواردة في البند التقدیم قم ب(
c.  ال إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى تقدیم التواریخ واألسباب المتعلقة  0نعم  0ینطوي على التأخر أو الحضور؟ ؟  اإلعفاءج. ھل سبب

      بالحوادث.
 

 إكمال ھذا القسم أو ورقة منفصلة للحصول على معلومات إضافیة.. قم ب17
      

 
 لومات إضافیة:التصال بھ للحصول على معلاسم الشخص 

       
 ل:اتصالبرقم الھاتف 

(         )        

                      
 تاریخ التوقیع                                                             عنوان                                                        مطبوعالسم اال                                               التوقیع

        (         ) رقم الفاكس:        عنوان البرید اإللكتروني:
 )قطاع أمن التوظیفین األمامي والخلفي إلى الفاكس كال الجانباإلرسال ب(یرجى  

NCUI500AB ( 30/06/2013مراجع بتاریخ  ) 


