
 NORTH  CAROLINAتجارة بوالیة وزارة ال
 قسم األمن الوظیفي

 

 ح

 
 نھائيالقرار ال

 
 1196) 01( 16قرار الھیئة العلیا رقم بشأن  

 
 

 شركة مطاعم بریانت
 االسم التجاري: ھامبرغر ویندي قدیم الطراز

 بریزوود أفینو 2932
 110جناح 

 NC 28303-5455فایتیفیل، 
 
 

 تامي م. بروكس
 

 ح 1 10ویست  418شارع 
 

NC 2421-27344سیلر، مدینة 

 
 
 

 

 
 صاحب العمل المدعي

 
 

تبین لألمین المساعد لقسم األمن الوظیفي الموقع أدناه أن المسألة المذكورة أعاله قد طُلب االستماع إلیھا، 
 23وتلیب، قاضي المحكمة العلیا الذي كان رئیًسا في رد س. جوقد تم االستماع إلیھا أمام القاضي المحترم ریتشا

، لیؤكد قرار الھیئة 2017 ینایر 26صدر حكم في قد و .امھشاتتیا لمقاطعة المدنیة للمحكمة العل لجلسةل 2017ینایر 
 .م طلب استئنافیقدبتطرف متضرر من الحكم عدم قیام أي كما یبدو  .1196) 01(16العلیا رقم 

 
لقسم األمن الوظیفي بوزارة التجارة  النھائي، وھو القرار 1196) 01(16قرار الھیئة العلیا رقم  تم تأكید

 ، في ھذه المسألة.North Carolinaة بوالی
 

 .2017في یوم _________ مارس 
 
 
 
 

 
 

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 
 
 

  
 دبلیو.تي. برین، جیھ آر.

 األمین المساعد لتجارة بقسم األمن الوظیفي
 

 
 
 

 2017تاریخ اإلرسال بالبرید: _____مارس 
 



 NORTH  CAROLINAتجارة بوالیة وزارة ال
 قسم األمن الوظیفي

 

 
 النھائيالقرار  نقض

 2056) 01(16قرار الھیئة العلیا رقم بشأن  
 
 

                                                                                    
 شركة صناعات ھایالند                                                                                        كینیث إي. أبل 

 
 بیتر أ. حنا،

  محامي
 مكتب بیتر أ. حنا للمحاماة، بي أیھ

 1268صندوق برید 
 NC، 27502أبكس  
 
 

 إدوارد آر. شارب
 North Carolina المساعدة القانونیة بوالیة

 شارع نورث علم  122 
 700جناح 

 NC 27401جرینسبورو، 
 

 
 
 

 صاحب العمل المدعي
 
 

وظیفي الموقع أدناه أن المسألة المذكورة أعاله قد تم رفعھا أمام القاضي تبین لألمین المساعد لقسم األمن ال
لجلسة المدنیة للمحكمة ل 2016نوفمبر  7المحترم أندرسون كرومر، قاضي المحكمة العلیا الذي كان رئیًسا في 

رقم الھیئة العلیا قرار  ینقض 2016نوفمبر  15جیلفورد. ویبدو أیًضا أنھ قد صدر حكم فیھا بتاریخ مقاطعة بالعلیا 
یقدم أي كما یبدو أنھ لم یجعل المدعي غیر مؤھل للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة. و، 2056) 01(16

 ستئناف.لال اطلبً المذكور طرف متضرر من الحكم 
 

 .2056) 01(16قرار الھیئة العلیا رقم قرار القسم الصادر بموجب  نقضتقرر 
 

 .2016مارس  13، وسیتلقى مزایا التأمین ضد البطالة بدایة من لم یكن المدعي غیر مؤھل
 

 .2016دیسمبر في یوم _________ 
 
 
 

 
 

 
 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 
  

 دبلیو.تي. برین، جیھ آر.
 األمین المساعد للتجارة بقسم األمن الوظیفي

 
 
 
 

 2016 دیسمبر____تاریخ اإلرسال بالبرید: _



 NORTH  CAROLINAوزارة التجارة بوالیة 

 نھائيالقرار ال وإحالة إلغاء

 4104(التأمین ضد البطالة)  14قرار الھیئة العلیا رقم بشأن 

Susan S Doe
888North10thstreet
  SilerCityNC27344

ب بافرستون دریف-920
 4723NC-27615رالي، 

John S Doeإر
 NC 43 312 ھوي

 NC 27589-8911 ،وارینتون

 صاحب العمل المدعي

تم تبین لمجلس المراجعة ("المجلس") الموقع أدناه أن المسألة المذكورة أعاله قد 
االستماع إلیھا أمام القاضي المحترم روبرت اتش. ھوبجود، كبیر قضاة المحكمة العلیا المقیم 

جلسة المدنیة للمحكمة العلیا، محكمة العدل العامة، لل 2015 أبریل  13والذي كان رئیًسا في 
(التأمین 14قرار الھیئة العلیا رقم  بإحالة 2015مایو  4مقاطعة فانس، حیث صدر قرار بتاریخ 

 .4104ضد البطالة) 

 .4104(التأمین ضد البطالة) 14قرار الھیئة العلیا رقم  إلغاءتم 

لقرار  امتثاالً األمن الوظیفي إلجراء جلسة استماع جدیدة  إلى قسم االستئنافات بقسم اإلحالة تمت لقد
 المحكمة المرفق.

التي تم تعیینھا  الدعاوىیجب أن یحدد قسم االستئنافات القرار الجدید في ھذه المسألة باستخدام جمیع أرقام 
من قبل قسم  الُمحالل ) یوًما بعد استالم السج30سابقًا، ویجب إرسال القرار المذكور بالبرید في غضون ثالثین (

 االستئنافات.

 .2015في یوم _________ مایو 

 مجلس المراجعة

 . دورانیھجانیت ك
 رئیس مجلس اإلدارة نیابة عن مجلس المراجعة

 2015تاریخ إرسال القرار بالبرید: _____مایو 

HA308


	إلغاء وإحالة القرار النهائي



