
 ____________________:  من   919 662 4727: منسق حلول القوى العاملة أو مساعدة التوافق التجاري فاكس إلى

 ______________________________________________________________________مالحظات: 

 بدل البحث عن عملطلب الحصول على 
 المعدل 1974قانون التجارة لعام 

 North Carolinaتجارة وزارة 
 حلول القوى العاملة قسم

 

 تاریخ الطلب
 

 رقم مركز التكلفة
 

 جتماعيرقم الضمان اال
 

 اسم العامل (األخیر، األول، األوسط)
 

 قرارتاریخ اإل
 

 الدفعوالیة 
 

 الطلبرقم 
 

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

 

 وظیفةبحث عن الطلب عامل للحصول على بدل  .أ
          ال       نعم                                                               خالل العام الماضي؟             الذي تأثر سلًبا  ھل انفصلت تماًما عن عملك .1
 ال                نعم              ة؟      عدلبصیغتھ الم 1974لعام  قانون التجارةوظیفة بموجب بحث عن الأول طلب لك للحصول على بدل ھو ھل ھذا  .2
  

الوظیفة التي ستجرى  المقابلة من 
 أجلھا:

 

 ستجرى المقابلة الشخصیة: حیثاسم وعنوان الشركة . 3 تاریخ المقابلة:
 

 تاریخ المغادرة:
 

 تاریخ العودة المتوقع:
 (ذھاب وعودة) :عدد األمیال

 
 رقم الھاتف: االعتمادأو قم بارفاق خطاب 

 
 تصال:جھة اال

 
 

 إقرار العامل .ب
، وأقر أن المعلومات الواردة في ھذا الطلب صحیحة وكاملة 1974بموجب قانون التجارة لعام  نتقالاالببدل أقدم ھذه المعلومات لدعم مطالبتي 

 حال تعمدي التحریف للحصول على بدالت ال یحق لي الحصول علیھا. أتحمل العقوبات المقررةأنني  أدركعلى حد علمي، كما 
 تاریخ التوقیع

 
 

 توقیع العامل

 

  NCWORKS. اعتماد موظف مركز توظیف ج
 نعم           ال 

 
 نعم           ال 

 
 نعم           ال 

 نعم           ال         
 ال    نعم        

 خدمات إعادة التوظیف ............... ویستفید من الوظیفي األمنتم تسجیلھ في برنامج  -1
توقع منطقي  لدیھو نتقاالتاالعلى تدبیر وظیفة مناسبة في منطقة  ةقدراللیس للفرد توقع منطقي ب -2
 منطقةطویلة األجل خارج ومن المتوقع أن تكون ل على وظیفة مناسبة وحصبال
 ..............................نتقاالت......................اال
 في موعد ال یتجاوز: نتقالبدل االستفادة من قدم العامل طلب اال -3

ل عن أو الفص اإلقراربعد تاریخ  365الیوم رقم                       
 .............................................العمل......

التدریب  انتھاءبعد  182الیوم رقم                       
......................................................................... 

حلول القوى العاملة  قسم بھ ىالة إلى صاحب العمل التي أوصافق مقدم الطلب على اإلحو -4
............................... 

 التوافق التجاري ةمساعدبرنامج مسؤول عن مدیر الالتوقیع   تاریخ التوقیع

 تقدیر وكالة الوالیة .د
 أعاله، تقرر ما یلي:دمتھا على المعلومات التي ق بناءً 

 .ةالمعدلبصیغتھ  1974بموجب قانون التجارة لعام  وظیفةالبحث عن  بدلستفادة من أنت مؤھل لال .أ

 .التوظیفألنك لم تقدم ما یثبت وجود مقابلة  وظیفةالبحث عن  بدل ستفادة منأنت غیر مؤھل لال .ب

 لألسباب التالیة: وظیفةتم رفض بدل البحث عن  .ج
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 التوافق التجاري بالوالیة ةتوقیع منسق برنامج مساعد تاریخ التوقیع

 

 وظیفةنتائج البحث عن . ھـ
 .النفقات صرف قبلالتوافق التجاري  ةمساعدبرنامج ، ثم إعادتھ إلى منسق والتوقیع علیھ وتأریخھجب على العامل استكمال ھذا الجزء ی

 اسم الشركة المقابلة تاریخ اسم المحاور النتائج

    1.  

 

    2.  

 
 توقیع العامل                                                                         تاریخ التوقیع

 

 المصروفات التالیة: من أجل وظیفةبدل البحث عن  بصرفالمطالبة  .و
 السفرمصرفات  التكلفة الفعلیة المبلغ المنصرف

 دوالر دوالر  تجاري النقل شركة ال .أ �
    (عدد األمیال               ) سیارة خاصة .ب � دوالر دوالر
 .)السعر الیومي الفعلي  x(عدد اللیالي             سكنالتكالیف  � دوالر دوالر
 التكلفة الیومیة الفعلیة) xالوجبات (عدد األیام              � دوالر دوالر
 اإلجمالي دوالر دوالر

 

 حقوق الطعن .ز 
أیام من تاریخ تقدیم التقدیر أو إرسالھ بالبرید إلیك.  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 

) إرسالھ بالبرید إلى 2الذي قدمت إلیھ ھذا الطلب؛ أو ( قسم حلول القوى العاملةمكتب ) تقدیمھ من خالل 1، مع تحدید أسباب الطعن، على أن یتم (بصورة خطیةویشترط تقدیم أي طعن 
 662-4727القوى العاملة على الرقم  حلول) إرسالھ بالفاكس إلى 3؛ أو (North Carolina 4316-27699مركز خدمة البرید، رالي،  4316 حلول القوى العاملة التجارة، حدةو
)919( 

 _____________    التاریخ  _________________________________توقیع العامل                           تم الطعن علیھ          
 

        (أسباب) الطعن: سبب       
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