
 

   
1 2 3 

 القضائیة لمراجعةا طلب من نسخة أقدم أن علي یجب ھل
 العلیا؟ المحكمة موظف بخالف شخص أي إلى بي الخاص

 الطلب تقدیم بعد أیام )10( عشرة غضون في علیك یجب. نعم
 عن أو ا،شخصیً  نسخة تقدم أن القضائیة للمراجعة بك الخاص
 بعلم المسجل البرید طریق عن أو سجل،الم البرید طریق

 تسلیمل الوظیفي األمن قسم دىل المسجل الوكیل إلى الوصول
 ،1-أ1 الفقرة راجع .العلیا الھیئة قرار في المدرجة المذكرة
 .NC لوالیة العام األساسي القانون من) 4) (ي( 4 القاعدة
 عن أو ا،شخصیً  الطلب من نسخة تقدم أن أیًضا علیك ویجب
 بعلم المسجل البرید طریق عن أو سجل،الم البرید طریق

 في والقسم المجلس أمام الدعوى أطراف كافة إلى الوصول
 إذا المدعي عادة( الطلب تقدیم من أیام) 10( عشرة غضون

 أنت كنت إذا العمل صاحب أو العمل، صاحب أنت كنت
 العام األساسي القانون من )ح( 15-96 الفقرة راجع). المدعي
  .NC لوالیة

 
 

 على للحصول المطالبات تقدیم في االستمرار علي ینبغي ھل
 االستئنافات؟ كل في البت یتم حتى المزایا

 األسبوعیة شھادتك تقدیم مواصلة علیك تعمل، تكن لم إذا. نعم
 عن المزایا دفع یتم لن. االستئنافات كل في البت یتم ىحت

 و 9. 14-96 الفقرتین راجع. بھا المطالبة یتم لم التي األسابیع
 .NC لوالیة العام األساسي القانون من) 2) (ب( 96-15

 
  الوظیفي؟ األمن قانون من نسخة على الحصول یمكنني أین

 لقانونا من 96 الفصل في الوظیفي األمن قانون یوجد
 على العثور یمكن. North Carolina لوالیة العام األساسي
 الفصل ،4 العنوان في الوظیفي األمن لقسم اإلداریة القواعد

 وبوسعك. North Carolina لوالیة اإلداري القانون من 24
 اإللكتروني الموقع على الحاكم القانون من نسخة إلى الوصول
 من أو ،www.des.nc.gov الوظیفي األمن بقسم الخاص

 اإلداریة االستماع جلسات لمكتب اإللكتروني الموقع خالل
www.oah.state.nc.us/rules، خالل من أو 

http://reports.oah.state.nc.us/ncac.asp  

   

 ؟في المحكمة استئناف طلب اقدم أن یمكنني كیف
 موظف إلى العلیا الھیئة قرار استئناف لبط قدمت أن یجب

 محل بھا یوجد أو بھا تقطن لتيا المقاطعة في العلیا المحكمة
 بوالیة مقاطعة أي في قطنت ال كنت إذا. الرئیسي عملك

North Carolina بھا، الرئیسي عملك محل یكن لم أو 
 إلى القضائیة بالمراجعة المتعلق طلبك تقدم أن یجب

 إلى أو ،North Carolina ویك، بمقاطعة العلیا المحكمة
 نشأ حیث North Carolina بوالیة العلیا المحكمة موظف
 العام األساسي القانون من )ح( 15-96 الفقرة راجع. الخالف

 .NC لوالیة
 

 قانوني بشكل یمثلني من لدي یكون أن المطلوب من ھل
 ؟القضائیة المراجعة طلب لتقدیم
 فيیمثلوا أنفسھم  أن عام بشكل للمدعین یمكن حیث ،ربما

 المحكمة في الشركات تمثیل ویجب. العلیا المحكمة دعاوى
 الدعاوى في التمثیل یلتزم أن ویجب. مجاز محام قبل من

 84 الفصل في ورد ما مع العلیا، المحكمة مثل القضائیة،
 North Carolina لوالیة العام األساسي القانون من

 كما. North Carolina بوالیة المحامین نقابة وقواعد
 .محام من القانونیة االستشارة طلب علیك یجب

 
 محام؟ على العثور یمكنني نأی

 لنقابة التابعة محام إلى اإلحالة بخدمة االتصال بوسعك
-7660 الرقم على North Carolina والیة في المحامیین

 في القانونیة للمساعدة المجاني الھاتف على أو ،)800( 662
 أو ،)866( 219-5262 رقم North Carolina والیة

 .بك لخاصا المحلي الھاتف دلیل من التحقق
 

في طلبي المقدم من أجل  قولھ علي ینبغي الذي ما
 ؟المراجعة القضائیة

 بما یخبرك أن الوظیفي األمن لقسم وال للمجلس یمكن ال
 كنكیم. بك الخاص القضائیة المراجعة طلب في تقولھ

 القانون ویشترط. محام من قانونیة استشارة على الحصول
 على اعتراضاتك على صراحة المراجعة طلب ینص أن

. المحكمة من تریده الذي واإلعفاء ،المجلس إجراء أو قرار
 لوالیة العام األساسي القانون من )ح( 15-96 الفقرة راجع

NC. 
 

  باستئنافھ؟ سأقوم الذي المستند أعرف أن یمكنني كیف
 المعلومات توجد ما وعادةً . تعریفیًا رقًما أو اسًما مستند كل یحمل

. المستند أسفل في أو المستند، أعلى من بالقرب للمستند التعریفیة
 مجلس قبل من الصادر العلیا الھیئة لقرار الدعوى رقم یوجدو

 North بوالیة التجارة لوزارة التابع") المجلس(" المراجعة
Carolina للقرار األولى الصفحة من الیمین أعلى في. 

 
 إلى القضیة رفع یمكنني ھل ،لعلیاقرار الھیئة ا رفضت إذا

  المحكمة؟
 قرار مراجعة علیا محكمة قاضي من تطلب أن یمكنك. نعم

 قبل من المراجعة طلب ویُسمى. القضیة وسجل العلیا الھیئة
 فرصة لدیك سیكون. القضائیة المراجعة بطلب علیا محكمة

 النحو على تقم لم وإذا. قاضي أمام استماع جلسة لحضور
 لرفض اقتراح بتقدیم القسم سیقوم وتسلیمھ، طلبك بتقدیم المناسب
 تقدیم تم وإذا .االقتراح حجج إلى القاضي یستمع وسوف الطلب،

 المتطلبات لكل استیفائھ مع المناسب النحو على وتسلیمھ طلبك
 كانت التي األدلة جانب إلى طلبك القاضي سیراجع القانونیة،

: في القاضي وسینظر .المجلس قرار عن فضالً  المجلس، أمام
 كان الذي السجل في عدمھ من كافیة أدلة ھناك كان إذا ما) 1(
 كانت إذا ما) 2(و ،نتائج من إلیھ توصل ما لدعم المجلس مامأ

. عدمھ من العلیا الھیئة وقرار القانونیة االستنتاجات تدعم الوقائع
 لوالیة العام األساسي القانون من )ط(و )ح( 15-96 الفقرة راجع

NC. 
 

  المحكمة؟ في االستئناف طلب لتقدیم لدي الوقت من كم
 العلیا الھیئة قرارتاریخ إصدار  من یوًما) 30( ثالثین أمامك
 وسیصبح. العلیا المحكمة إلى القضائیة المراجعة طلب لتقدیم
 الوقت في القضائیة المراجعة طلب تقدیم یتم لم ما نھائیًا القرار

 الھیئة قرار إصدار تاریخ ویوجد. االعلی المحكمة إلى المناسب
) ط(و )ح( 15-96 الفقرة راجع .للقرار األخیرة الصفحة في العلیا

 .NC لوالیة العام األساسي القانون من
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 North والیة في البطالة ضد التأمین نامجبر إدارة تتم
Carolina بوالیة التجارة وزارة قبل من North Carolina، 

 DES( - www.des.nc.gov( الوظیفي األمن قسم
 
 

 North Carolina بوالیة التجارة وزارة قبل من النشر تم
E -572NCBOR   6/2017.(ُرجع في(
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 حقوقك بخصوص مھمة معلومات على الكتیب ھذا یحتوي
 تقدیم عملیة بالكتی ھذا یوضح. الوظیفي األمن قانون بموجب

استالم قرار الھیئة العلیا  بعد إلى المحكمة العلیا لالستئناف طلب
 Northمن مجلس المراجعة التابع لوزارة التجارة بوالیة 

Carolina. 
 

 یجب علیك االمتثال لجمیع المتطلبات التي ینص علیھا القانون.

 المراجعة القضائیة

 یخضع ،2013 یونیو 30 بعد أو في المقدمة للمطالبات بالنسبة
 أي عن الناتجة االستحقاقات عن الزائدة المبالغ لسداد لمدعینا

 القانون من) 2) (ز( 18-96 الفقرة. االستئناف عند عكسھ تم قرار
 .NC لوالیة العام األساسي

 
سجل لدى قسم األمن الوظیفي لتسلیم الدعوىالوكیل الم  

    

 

آر. جلین بیترسون 
 كبیر المستشارین

  North Carolinaوالیة وزارة التجارة ب
 األمن الوظیفيقسم 

 
 عنوان المراسلة:

  25903صندوق برید 
 NC 27611 – 5903رالي، 

 
 العنوان الفعلي:

 ،وادي أفنیو 700
 NC 27605 – 1154رالي، 

 
 

 
 
 

 

 للمدعین: إشعار خاص
 

البطالة ضد تأمین بًقا مزایا الإذا كنت تتلقى أو تلقت سا
، قرار الھیئة العلیاوساسیة المطالبة األقواعد فیما یتعلق ب

أو جزء  ھذه المزایالمثل  ؤھالً أو ملم تكن مستحًقا التي و
المزایا  عات زائدة منودفمقد یكون لدیك اآلن ، منھا

) من القانون األساسي العام 2(ط) ( 18-96عمالً بالفقرة 
عات زائدة عمالً بقرار ودفم. وإذا تم إنشاء NCلوالیة 

الھیئة العلیا، سیتم إرسال إخطار منفصل إلیك بخصوص 
قسم تحدید المدفوعات الزائدة من  الزائدة أوالمدفوعات 

األمن  لقسمالتابع مزایا المراقبة دفع المزایا / نزاھة 
عات الزائدة أو ودفم. وسوف یحدد إخطار الالوظیفي

مقدار  ،من بین أمور أخرى ،تحدید المدفوعات الزائدة
برجاء . المدفوعات الزائدة وأي عقوبات یمكن تطبیقھا

لھا الحظة أن الطریقة الوحیدة التي یمكنك من خمال
طلب استئناف ھي تقدیم  ةالزائد اتعودفمالطعن في ال

المحكمة العلیا كما ھو منصوص أمام الھیئة العلیا قرار ل
 Northا لقانون علیھ في قرار الھیئة العلیا ووفقً 

Carolina.  (ح) و (ط) من القانون  15-96الفقرة راجع
 درجات االستئنافات والمطالبات .NCاألساسي العام لوالیة 
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