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 طلب الحصول على بدل انتقال

 بصیغتھ المعدلة 1974قانون التجارة لعام 
 North Carolina تجارةوزارة 

 حلول القوى العاملة قسم
 

 الطلب تاریخ
 

 رقم مركز التكلفة
 

 جتماعيرقم الضمان اال
 

 (األخیر، األول، األوسط)اسم العامل 
 

 قرارتاریخ اإل
 

 الدفعوالیة 
 

 الطلبرقم 
 

 العنوان (الرقم، الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي)
 

 انتقالطلب عامل للحصول على بدل  .أ
       :_____في حال اإلجابة بال، وضح         ال          نعم   قانون التجارة؟  بموجبانتقال ھل ھذا أول طلب لك للحصول على بدل 

          ال            نعم   للحصول على وظیفة؟ جاًداھل حصلت على وظیفة مناسبة، أو ھل تلقیت عرًضا 
  ________كانت اإلجابة بنعم، فما المبلغ الذي سیتم سداده؟  إذا            ال          نعم              ؟   نتقالاالبدل  بعضأو  كلھل سیقوم صاحب العمل بسداد 

 :االنتقالمدینة أو والیة 
 

 اسم وعنوان الشركة المقدمة للوظیفة: اسم الوظیفة:        
 

 نتقال:التاریخ المتوقع لال
 

 الراتب
 ر أمریكيدوال          

 ):إیاًباو اعدد األمیال (ذھابً 
 

 تاریخ البدء: 

 رقم الھاتف: االعتمادأو قم بارفاق خطاب 
 

 جھة اإلتصال:
 

 

 المنزلیة المستلزمات صرف بدلطلب العامل  .ب
 التقدیریةالنفقات 

تسحبھ مقطورة تسحبھا مركبة آلیة أو منزل متحرك  .2 (ال یشترط عروض) شاحنة إیجار .3
 تجاریةشاحنة 

 غیر مسموحعروض؛  3: (مطلوب ةنقل تجاریشركة  .1
 عروض اإلنترنت)ب

 عدد األمیال  عدد األمیال  عدد األمیال 
 لاقتناال  للمیل المعدل االتحادي  الشاحنة رسوم استئجار 
 التعبئة   التقدیریة األمیال عددإجمالي   ةتجاری تجرھا سیارة نقلالمقطورة  
 التأمین  مقطورة إیجار   
 اإلجمالي  اإلجمالي  اإلجمالي 

 

 لقیمة إجمالیةطلب العامل  .ج
   أمریكي =          دوالر x 3المبلغ           دوالر أمریكي       ط األجر األسبوعي  متوس

 إقرار العامل .د
المعلومات الواردة في ھذا الطلب صحیحة وكاملة ، بصیغتھ المعدلة، وأقر أن 1974جارة لعام بموجب قانون الت انتقال بدلمطالبتي بھذه المعلومات لدعم  أقدم

األموال  ي سأستخدمللحصول على بدالت ال یحق لي الحصول علیھا. وأؤكد كذلك أن حال تعمدي التحریف المقررة لعقوباتأتحمل اني أن أدرك، كما على حد علمي
 ، بصیغتھ المعدلة1974على النفقات على النحو الذي یقتضیھ قانون التجارة لعام  للغرض المقصود، وأنني سأقدم دلیالً  التي سأستلمھا

 
    ___________________________________         _____________________________ 

 توقیع العامل                                                                     تاریخ التوقیع
 NCWORKSمركز توظیف موظف  تصدیق. ھــ

 نعم           ال 
 نعم           ال 

 
 نعم           ال 

 
 نعم           ال         

  نعم           ال

 العامل ............................................................. انتقاالتخارج منطقة  االنتقال .1
 ویحصل على خدمات إعادة التوظیف ...................... NCWORKS لدىتم تسجیلھ  .2
وحصل على وظیفة مناسبة طویلة  انتقاالتھعلى تدبیر وظیفة مناسبة في منطقة  ةقدراللیس للفرد توقع منطقي ب .3

 ..............................................................انتقاالتھاألجل خارج منطقة 
 في موعد ال یتجاوز: انتقال بدلالحصول على العامل طلب  مقد .4

 فصل عن العمل........................أو ال قراراإلبعد تاریخ  425الیوم رقم                       
 بعد استكمال التدریب ............................................. 182الیوم رقم                       

 

                    ________________________________________________________ 
 التوافق التجاري دةمساع برنامج توقیع ممثل                                                                   تاریخ التوقیع

 اسم وعنوان شركة النقل التجاریة أو شركة تأجیر الشاحنة
 : الھاتف                                                                                                       : االسم

 العنوان: 

  



 و. الموافقة على بدل االنتقال لدفع النفقات التالیة:
  االتحادي البدل الیوميالبدالت وفًقا لقیمة  كافة حسابظة: یتم حمال

 .ةالمعدلبصیغتھ  1974بموجب قانون التجارة لعام  نتقالاال بدللتلقي أنت مؤھل        

 .ةالمعدلبصیغتھ  1974بموجب قانون التجارة لعام نتقال االبدل لتلقي أنت غیر مؤھل       

  السبب:

 نفقات السفر والوجبات والمصروفات العارضة السكننفقات 
 .1 ةتجاریالل شركة النق .1 للسكنالحد األقصى 

 .2 إجمالي تكلفة السیارة الشخصیة دوالر          السعر 

  اإیابً و ادخل عدد أمیال ذھابً أ   عدد اللیالي    

  االتحادي لألمیال على المستوى القیاسيالعدد دخل أ   اإلجمالي دوالر        

الوجبات والمصروفات  لنفقاتالحد األقصى  

 العارضة 

 .3 مصروفات سفر أخرى  .2

  الوصف   السعر 

 -أ    األیامعدد  

 -ب    اإلجمالي دوالر        

من الحد األقصى  %75الیوم األول والیوم األخیر ( 

 )الوجبات والمصروفات العارضة لنفقات

 -ج   .3

 -د    السعر 

 إجمالي مصاریف السفر دوالر          عدد األیام 

 توضیح السفر:  اإلجمالي دوالر       

 .4 مصروفات أخرى 

 .أ  

 .ب  

 والوجبات والمصروفات العارضة السكنإجمالي مصروفات  دوالر        

 لاقتنبدل اال اإلجمالیة  القیمة

اإلجمالیة بثالثة أضعاف متوسط األجر األسبوعي،  القیمةیتم حساب 

 والًرا.د 1,250.00 بھ ھوعلًما بأن الحد األقصى المسموح 

تكلفة النقل التجاري أوالمقطورة التي تسحبھا سیارة   

 إیجار سیارةنقل تجاري أو 

1. 

 .2 عدد األمیال   متوسط األجر األسبوعي 

 اإلجمالیة القیمةإجمالي  دوالر        
 )x 3(متوسط األجر األسبوعي 

عدد األمیال التي قطعتھا المقطورة أو أدخل  دوالر         
 مقطورة المنزل.

 

  العدد القیاسي لألمیال على المستوى االتحاديدخل أ    

 1,250أقصى مبلغ مسموح بھ (
 )دوالًرا أمریكًیا

 اإلجمالیة القیمةإجمالي یرجى إدخال 
 أعاله

  لاقنتإجمالي بدل اال دوالر       

 المدفوعإجمالي المبلغ  دوالر        الدفعتاریخ  

_________________________                                                __________________________________ 

 توقیع تاریخ ال         منسق برنامج مساعدة التوافق التجاري توقیع

 حقوق الطعن .ز
أیام من تاریخ تقدیم التقدیر أو إرسالھ بالبرید  10ا ما لم یتم تقدیم إخطار بالطعن خالل لك الحق في الطعن، إذا كنت ال توافق على ھذا التقدیر، علًما بأنھ یصبح ھذا التقدیر نھائیً 

 قسم) إرسالھ بالبرید إلى 2الذي قدمت إلیھ ھذا الطلب؛ أو ( المكتب المحلي) تقدیمھ من خالل 1، مع تحدید أسباب الطعن، على أن یتم (بصورة خطیةإلیك. ویشترط تقدیم أي طعن 
القوى العاملة على  ) إرسالھ بالفاكس إلى وحدة برامج3؛ أو (North Carolina 4316-27699مركز خدمة البرید، رالي،  4316حلول القوى العاملة، عنایة: قسم التجارة، 

 )919( 662-4727الرقم 
 _____________    التاریخ  _________________________________توقیع العامل                           تم الطعن علیھ          

 
       : السبب       

 


