
 ات وجلسات االستماعستئنافاال
 األولى الدرجة
 حكم ابتدائي استئناف

ستجد معلومات مهمة بخصوص حقوقك بموجب قانون األمن 
لحكم ابتدائي  ستئنافعملیة االا الكتیب هذیوضح الوظیفي. 

تنعقد التأمین ضد البطالة. مزایا لتلقي ستحقاق بخصوص المؤهل واال
 درجة(الدنیا ال الهیئةات أحكام استئنافألدلة في لجلسات االستماع 

 Northوالیة في وزارة التجارة ب ستئنافبواسطة محكمین اال) ىاألول
Carolinaات التابع لقسم األمن الوظیفي (ستئناف، قسم االDES.( 

  
 North Carolinaالتابع لوزارة التجارة بوالیة  ةیجري مجلس المراجع

التي تتضمن موظفین سابقین في قسم األمن ت االستماع جلسا
العالقة  وأالتأمین ضد البطالة، لمزایا  المالي أو االستحقاقالوظیفي، 

لتزام الضریبي بیان اال وأالقانونیة بین المدعي وصاحب العمل، 
 .صاحب العملل

یخضع ، 2013یونیو  30للمطالبات المقدمة في أو بعد بالنسبة 

الزائدة عن االستحقاقات الناتجة عن أي قرار تم  المطالبین لسداد المبالغ

قانون األساسي ال) من 2(ز) ( 18-96الفقرة . ستئنافعكسه عند اال

  .NCلوالیة  العام

عادًة ما تمثل جلسة االستماع فرصتك الوحیدة إلعطاء كافة المعلومات 

بصددها. للمزید من األسئلة الشائعة  ستئنافبشأن القضیة التي یتم اال

قسم األمن الوظیفي ل اإللكتروني موقعالبزیارة  مات، قستئنافبخصوص اال

www.des.nc.gov  

 ؟ستئنافالاأین وكیف یمكنني أن اقدم طلب 

تصدر األحكام في وحدات عمل مختلفة من قسم األمن الوظیفي حسب 

. یجب أن بصدده استئنافیة. یكون لكل حكم تعلیمات لتقدیم طلب القض

للتعلیمات  ى العنوان المقدم في الحكم ووفًقاعل ستئنافتقدم طلب اال

 المتضمنة في الحكم. 

 ؟ ستئناففي أي تاریخ یجب أن أتقدم بطلب اال

التاریخ كما أن . ستئنافسیحدد الُحكم الموعد النهائي لتقدیم طلب اال

إذا كان  .الموعد النهائي یحدد ضوابطالمدرج في المستند الذي تستأنفه 

سبوع أو عطلة في عطلة نهایة األ یوجد ستئنافالموعد النهائي لال

 في یوم العمل التالي.  ستئنافرسمیة، تنتهي مدة اال

 حكًما لیس في صالحي؟ استئنافقوله إذا قمت ب ما الذي ینبغي علي

 ستئنافبما تقوله في طلب االال یمكن لقسم األمن الوظیفي أن یخبرك 

الخاص بك  ستئناف، یجب أن یكون طلب االومع ذلكالخاص بك. 

. علیك ذكر رغبتك ستئنافًیا. ال توجد استمارة مخصصة لتقدیم االخط

وتوضیح أسبابك لمعارضة الحكم. أضف الرقم التعریفي  ستئناففي اال

نه، والرقم التعریفي بشأ ستئنافلقضیة الذي یتم االلدعوى أو احكم ال

اسم الشخص الذي و سم كال من المدعي وصاحب العمل، اللمدعي، و 

المنصب الرسمي للشخص الذي یقدم طلب و ، ستئنافیقدم طلب اال

 نیابًة عن هذا الطرف، ورقم الهاتف.  ستئنافاال

 حكم ابتدائي؟ ستئنافذا یحدث إذا قدمت طلًبا الما

. ستئنافاالجلسة استماع قسم األمن الوظیفي بتحدید موعد ل سیقوم

ماع یحتوي على معلومات مثل تسخطار بجسلة االتزویدك بإسیتم و 

المكلف لمحكم الخاصة باومعلومات االتصال  الجلسة، وقتتاریخ و 

 . االذي سیتم مناقشته والقضیة ،ستئنافاالب

 ستئنافقانوني الني بشكل مثلمن ی هل من المطلوب أن یكون لدي

 حكم ابتدائي؟

قانوني بشكل  كمثلمن ییمكنك ذلك، ولكنك لست ملزًما بأن یكون لدیك 

ماع اإلداریة. یمكن أن یقدم المدعون أو أصحاب تسفي جلسات اال

الخاصة بهم ویمثلوا أنفسهم (بأنفسهم) خالل  ستئنافالعمل طلبات اال

یمثلهم قانونًیا. یجب من كون لدیهم أو ی ،اإلداریة ستئنافعملیة اال

 ن قبل جلسة االستماع.ین القانونییالحصول على الممثل

 ممثل قانوني؟ ه العمل كمن یمكن

شراف ، أو من یعمل تحت إامجازً  اوني محامیً یجب أن یكون الممثل القان

لوالیة  لقانون األساسي العام(ب) من ا17-96للفقرة  محامي مجاز وفًقا

North Carolina. 

 یمكنني العثور على محام؟أین 

م التابعة لنقابة المحامیین في ابوسعك االتصال بخدمة اإلحالة إلى مح

)، أو على 800( 662-7660رقم العلى  North Carolinaوالیة 

رقم  North Carolinaوالیة الهاتف المجاني للمساعدة القانونیة في 

 حلي الخاص بك. متحقق من دلیل الهاتف الالأو )، 866( 5262-219

  مثل قانوني؟ملدي  أن أخبر قسم األمن الوظیفي أنهل یجب 

لمحكم خطیة وتُقدم التمثیل شهادات ن تكون اإلخطارات أو أنعم. یجب 

 ي لجلسة االستماع. ملتصبح جزًءا من السجل الرس ستئنافاال
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بصفتي المدعي، ما الذي ینبغي علي فعله إذا تغیر العنوان البریدي أو 

  ؟الخاص بي البرید اإللكتروني

ت بشكل عام إلى آخر عنوان السیرسل قسم األمن الوظیفي كافة المرا

أیام  7خالل  خطًیاعلیك إخطار قسم األمن الوظیفي معروف، لذا یجب 

 علیك إرسال إخطاركما یجب تغییر العنوان. لمن التاریخ الفعلي 

، رالي، 25903مركز خدمة العمالء، صندوق برید إلى  بعنوانك الجدید

NC 27611 برید إلكتروني إلى الأو  )919( 250-4315؛ فاكس رقم

des.us.customerservice@nccommerce.com.  یمكنك و

معروف"  خر عنوانآ"وُیقصد بـ . SCUBIأیًضا تحدیث عنوانك في 

یقوم قسم األمن و قسم األمن الوظیفي. إلى ه تالعنوان األحدث الذي قدم

الوظیفي بتحدیث العناوین في سجالته ببیانات من الخدمات البریدیة 

. )NCOA( للعناوین) قاعدة بیانات التغییر القومي USPSاألمریكیة (

قسم األمن الوظیفي مع سجالت في لك خر عنوان معروف آ تتطابقإذا 

 في قاعدة بیاناتواسمه العنوان البریدي السابق ألحد دافعي الضرائب 

)، فإن العنوان الجدید في قاعدة NCOAالتغییر القومي للعناوین (

عنوان آخر هو یكون ) NCOAبیانات التغییر القومي للعناوین (

في لك. إذا اخترت أن تتلقى اتصاالت من قسم األمن الوظیمعروف 

عن تقدیم برید إلكتروني  مسؤوالً  فإنك تكوناإللكتروني،  اإلرسالبواسطة 

. إذا كان لدیك ظ علیهوالحفا صالح إلى قسم األمن الوظیفيو حالي 

یتناول طلبك  يقید االنتظار، برجاء إخطار القسم الذ استئنافطلب 

 . ستئنافلال

بریدي عمل، ما الذي ینبغي أن أفعله إذا تغیر بصفتي صاحب 

 اإللكتروني أو عنواني؟

أیام من التاریخ  7خالل  خطًیاعلیك إخطار قسم األمن الوظیفي یجب 

تغییر رسال إخطاًرا بى صاحب العمل إعل. یجب تغییر العنوانلالفعلي 

إلى قسم إدارة الضرائب التابع لقسم األمن الوظیفي، عنایة: عنوان ال

 North Carolina، رالي، 26504، صندوق برید تغییر العنوان

أو برید إلكتروني إلى )، 919( 715-7194؛ فاكس رقم 27611 

des.tax.customerservice@nccommerce.com.  إذا كان

یتناول  يقید االنتظار، برجاء إخطار القسم الذ استئنافلدیك طلب 

  .ستئنافطلبك لال

 استئنافأن أقدم طلب  شخص ماما الذي ینبغي علي فعله إذا أخبرني 

 بطریقة مختلفة عن المعلومات المقدمة لي في الحكم؟

الخاص الحكم  معالتالیة المقدمة  الخطیةأنت مسؤول عن التعلیمات 

  بك.

ت من قسم األمن الوظیفي افعله إذا تلقیت مستند ینبغي عليما الذي 

 ؟ البعضا تعارض مع بعضهت

ند بعنایة، وتواصل مع قسم األمن الوظیفي على الفور. تقم بقراءة كل مس

المستندات،  معقسم األمن الوظیفي الخاصة بسیتم تقدیم أرقام االتصال 

، ا الكتیبمن هذ 8في الجزء أو بوسعك االتصال بالرقم الرئیسي المدرج 

معك  تأخذینبغي أن بناًء على ما إذا كنت المدعي أو صاحب العمل. 

أو وصفها لممثلك. ال تفترض أن  عرضهاالمستنندات لكي تتمكن من 

السابقة، المستندات األحدث تلغي المعلومات المتضمنة في المراسالت 

 ك مع قسم األمن الوظیفي. لاحتفظ بمالحظات تواصلذا 

أنه سیتم عقد جلسة  الخاص بي إذا كان موضًحا في اإلخطار

، كیف یمكنني الحصول جماعیة هاتفیة مكالمةاالستماع عن طریق 

 ؟ على جلسة استماع بالحضور الشخصي

یمكنك طلب جلسة استماع بالحضور الشخصي عند تقدیم طلب 

المذكور  ستئنافلمحكم اال خطي، أو عن طریق تقدیم طلب ستئنافاال

في إخطار جلسة االستماع الخاصة بك. یتم عقد جلسات االستماع 

) أو DWSبالحضور الشخصي في قسم حلول القوى العاملة المحلي (

 الوالیة. أنحاء  جمیع فيفي مكاتب التوظیف العامة 

 ما الذي سیحدث في جلسة االستماع؟

 الحضورمن  ویتحققجلسة االستماع،  ستئنافسیترأس محكم اال

فإن ، ویشرح الغرض من الجلسة. باإلضافة إلى طرح األسئلة، جمیعهم

سوف یتعرف على األدلة ویقرها، ویحكم بناًء على  ستئنافمحكم اال

دالء بالشهادة، االقتراحات واالعتراضات. سیتم السماح لك ولشهودك باإل

قبل ي شهادة أو دلیل مقدم من دیم األدلة، وطرح األسئلة بخصوص أوتق

 اآلخر. الطرف

محدد، هل االستماع في الوقت الإذا لم أتمكن من الحضور إلى جلسة 

 ؟الجلسة وقت وأیمكنني تغییر تاریخ 

ربما. إلعادة تحدید موعد لجلسة االستماع، علیك االتصال بمحكم 

 اعلیك تقدیم سببً یجب وتقدیم األسباب المحددة لهذا الطلب.  ستئنافاال

لرغبتك في إعادة تحدید موعد لجلسة االستماع. كن مستعًدا  اكافیً  اقانونیً 

 لتقدیم مستندات تدعم أسبابك. وٕاما أن یتم قبول طلبك أو رفضه.

إعادة بناًء علیها  ستئنافبعض األسباب التي قد یقبل محكم اال وتتضمن
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أو حالة وفاة في  ،مرض أحد الطرفین في تحدید موعد لجلسة االستماع

، أو الخدمة أو واجب هیئة المحلفین ،أو الحاجة لمترجم ،األسرة المباشرة

ة. إذا لم یكن هناك استجابة لطلبك بحلول تاریخ جلسة یلالعسكریة الفع

 إلى جلسة االستماع.  راالستماع، علیك أن تكون مستعًدا للحضو 

 إذا لم أحضر جلسة االستماع؟ ثما الذي سیحد

. وٕاذا لم تكن ستئنافالحكم، سیتم رفض طلبك لال استئنافإذا طلبت 

الطرف المستأنف، ولم تحضر، سیتم عقد جلسة االستماع بدونك. 

قراًرا بناًء على الدلیل المقدم من قبل الطرف  ستئنافسیتخذ محكم اال

 الحاضر لجلسة االستماع. علیك حضور جلسة االستماع حتى ولو كان

 في صالحك.الحكم 

 ن أفعله ألستعد لجلسة االستماع؟ما الذي ینبغي أ

قرأ كافة المستندات التي جاءت مع إخطار جلسة االستماع بعنایة. اإقرأ 

سیساعدك هذا األمر على تحدید أي الشهود  إخطار جلسة االستماع.

الذین علیهم اإلدالء بشهادتهم في الجلسة. اجمع كافة المستندات 

ذا كانت جلسة إك. والتسجیالت واألدلة األخرى التي تدعم قضیت

 محكمإلى تماع ستنعقد عبر الهاتف، علیك تقدیم نسخ لدلیلك االس

لجلسات وبالنسبة كل طرف قبل تاریخ جلسة االستماع. ٕالى و  ستئنافاال

 ةكافینسخ  بتجهیز، قم شخصًیا االستماع التي یتم فیها الحضور

إلى ٕاذا لم تقدم نسًخا و . ستئنافمحكم االٕالى كل طرف و إلى لتقدیمها 

هذا  ستئنافمحكم اال یأخذ، قد ال ستئنافمحكم االٕالى لطرف اآلخر و ا

في القضیة. اختر شهودك ورتب  اذ قرارً اعین االعتبار عند اتخبالدلیل 

یكونوا متاحین لحضور جلسة االستماع. لجلسات االستماع  كيمعهم 

التواصل  من خالل عبر الهاتف، قم بتقدیم أسماء وأرقام هواتف الشهود

االستبیان الخاص بجلسة عن طریق استكمال ، أو ستئنافمع محكم اال

الخاص بجلسة المقدم إلیك مع اإلخطار  المرفقاالستماع عبر الهاتف 

 . وٕاعادته االستماع

 ما الدلیل الذي ینبغي أن أقدمه في جلسة االستماع؟

لدوام. تشمل شهود العیان والشهادة المباشرة هي أفضل األدلة على ا

الشهادة المباشرة الشهود الذین شموا أو شعروا أو رأوا أو سمعوا بأنفسهم 

مزعوم، فإن التسجیل للتصرف الما قیل أو حدث. إذا كان هناك تسجیل 

هو أفضل دلیل، ولیس شهادة الشهود بخصوص ما رأوه أو سمعوه في 

األطراف تسجیل لم یتم تقدیمه كدلیل. إذا كان هناك زعم بتوقیع أحد 

بالقضیة، یمكنك  متعلقتعتقد أنه  خطيشيء  هعلى مستندات أو تقدیم

محكم بد من تقدیم نسخة من المستندات إلى  تقدیم هذا الدلیل، ولكن ال

 والطرف اآلخر.  ستئنافاال

تقدیم شهادته طوًعا في جلسة االستماع، أو  إذا طلبت من أحد الشهود

رفض الشاهد لكن بقضیتي، و تقدیم مستندات أو تسجیالت ذات صلة 

 لهذا األمر؟یمتثل الشاهد  جعلذلك، كیف یمكن 

المقدم المذكور في اإلخطار  االستئنافعلیك التواصل مع محكم ینبغي 

صدر طلب استدعاء یُ ن لسة االستماع وتطلب منه أالخاص بجإلیك 

ووفًقا  خطیةیجب أن تكون طلبات االستدعاء و للشاهد واألدلة األخرى. 

 .NC بوالیة 04من القانون اإلداري  0401ج.24ة للفقر 

 بسببخاصة للقضایا التي تتضمن الفصل من العمل  شروطهل توجد 

 نتائج اختبارات المخدرات أو الكحولیات؟

اختبار هناك دلیل إلثبات صحة أو بطالن أي نعم. یجب أن یكون 

أو سیاسات العمل. أیًضا قوانین الدلیل  یتضمنینبغي أن و ونتائجة. 

 95الفقرات ) CSERAقانون تنظیم فحص المواد المحظورة (یتطلب 

أن تمتثل  NCوالیة ل العام لقانون األساسيامن  230-235 §§

وزارة  من قبلاإلجرائیة، ما لم یتم إجراء الفحص  طلباتهاتاالختبارات لم

صاحب . یجب أن یثبت ةالنووی یةلجنة التنظیمالالنقل األمریكیة أو 

محظورة،  ةنتائج تحالیله إیجابیة لماد ت) الموظف كان1العمل أن: (

فحص المواد  موثوقیة) 3(ولمخدر العینة فحص ) تسلسل العهدة 2(و

سیاسة صاحب العمل. تماًما لك الموظف اانته یة) كیف4(والمحظورة، 

ممثل المختبر في جلسة االستماع، قبل شرة من من الشهادة المبا بدالً 

د إلثبات نتائج فحص الموا لمختبرالمخول لممثل المن إفادة تقدیم یمكن 

وٕاعادة الفحص المطبق، واالمتثال للفحص  ،وتسلسل العهدة، المحظورة

المواد المحظورة  تشكل النتیجة اإلیجابیة لفحصلقانون. ل وفًقاالمطلوب 

قانون تنظیم لسوء سلوك مرتبط بالعمل إذا كان صاحب العمل یمتثل 

). وبالمثل، یشكل رفض الموظف CSERAالمواد المحظورة (فحص 

، مالئمبشكل تي تُنفذ فحص المواد المخدرة والالمعتدلة لسیاسة لمتثال للال

نتائج فحص المواد اعتبار أن سلوًكا سیًئا. یجوز دون سبب جید، 

إذا مثبتة المحظورة واالمتثال للمتطلبات اإلجرائیة القانونیة أو التنظیمیة 

واسطة أو ب بها المدعي أو نص علیها أثناء جلسة االستماع اعترف

 .NCلوالیة  القانون األساسي العاممن  6. 14-96إفادة. راجع الفقرة 

 للحصول على المزایافي تقدیم المطالبات  ارستمر هل ینبغي علي اال

 ات؟ستئنافاالفي كل  البتحتى یتم 



سبوعیة حتى یتم شهادتك األمواصلة تقدیم نعم. إذا لم تكن تعمل، علیك 

سابیع التي لم یتم المزایا عن األات. لن یتم دفع ستئنافاال البت في كل

) من 2(ب) ( 15-96و  9. 14-96راجع الفقرتین المطالبة بها. 

  .NCلوالیة  القانون األساسي العام

جابات إذا كانت لدي أسئلة قبل جلسة أین یمكنني العثور على إ

 االستماع؟ 

موقع ال على "ألسئلة الشائعةـ "ازیارة القسم المخصص لیمكنك 

 واالطالع على ،www.des.nc.govقسم األمن الوظیفي اإللكتروني ل

 North Carolinaالقانون اإلداري لوالیة من  24، الفصل 4عنوان ال

 خطاراإلالمذكور في  ستئنافنترنت، أو االتصال بمحكم االبر اإلع

 ستئنافجلسة االستماع. ال یمكن لمحكم اال المقدم إلیك بخصوص

نتائج المحتملة الالقضیة، أو جانبك من القصة، أو  وقائعمناقشة 

إلجراء مناقشات  ناان حاضر طرفال للقضیة. یجب أن یكون كال

عن إال جابة اإل ستئنافیمكن لمحكم االال القضیة. وقائع بخصوص 

للفقرة وفًقا  مالحظة:ة المتعلقة بإجراءات جلسة االستماع. األسئل

ال  ،North Carolinaلوالیة  04لقانون اإلداري من ا 0209ج.24

مناقشة القضیة مع أي طرف أو شاهد بعد  ستئنافیمكن لمحكم اال

 انتهاء جلسة االستماع. 

 أین یمكنني الحصول على نسخة من قانون األمن الوظیفي؟ 

القانون األساسي العام  من 96األمن الوظیفي في الفصل یوجد قانون 

. یمكن العثور على القوانین اإلداریة لقسم North Carolinaلوالیة 

من القانون اإلداري لوالیة  24، الفصل 4األمن الوظیفي في العنوان 

North Carolina . بوسعك الوصول إلى نسخة من القانون الحاكم و

 لخاص بقسم األمن الوظیفيااإللكتروني الموقع  على

www.des.nc.gov،  جلسات  اإللكتروني لمكتب موقعالأو من خالل

 من خاللأو  ،www.oah.state.nc.us/rulesاالستماع اإلداریة 

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

 

 

 

 

 

 المطالبات - مستویات االستئناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمة العلیا
 Northلوالیة 

Carolina 
المراجعة (

)  القضائیة
محكمة االستئناف 

 Northلوالیة 
Carolina 

المراجعة (
)القضائیة

المراجعة (المحكمة العلیا  
)القضائیة

مجلس المراجعة -الدرجة الثانیة 
)المراجعة اإلداریة(

جلسات (قسم األمن الوظیفي -الدرجة األولى 
)االستماع اإلداریة امام محكم االستئناف

الحكم اإلبتدائي
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 أرقام االتصال الرئیسیة الخاصة بقسم األمن الوظیفي

 888-737-0259 –مركز خدمة العمالء (المدعین) 

 866-278-3822 –ل اعماألب اصحأ خدمةمركز 

 إذا كان الحكم الذي تستأنف بصدده یذكر أسماء وأرقام وحدة عمل

محاولة الوحدة قبل تلك االتصال بینبغي لقسم األمن الوظیفي،  مختلفة

 ات.ستئنافالحصول على معلومات من قسم اال

 اتستئنافقسم اال

 قسم األمن الوظیفي

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 25903صندوق برید 

 NC 5903-27611رالي، 

 919-707-1060هاتف: ال

 919-733-1228فاكس: ال

  des.public.appeals@nccommerce.comلكتروني: اإلبرید ال

  www.des.nc.govلكتروني: اإلموقع ال

 

 

 North Carolina والیةالتجارة ب وزارة قبل من شرتنُ 

  www.des.nc.gov زیارة یرجى المعلومات من لمزید

هـ (تمت -North Carolina 568من الوظیفي بوالیة استمارة قسم األ

 )4/2017المراجعة بتاریخ 
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