
 قرار استئناف

 ةالثانی الدرجة

 مستأنفقرار  استئناف

معلومات مهمة بخصوص حقوقك بموجب یحتوي هذا الكتیب على 
 ستئنافتقدیم طلب لالعملیة هذا الكتیب وضح یقانون األمن الوظیفي. 

قسم في  ستئنافاال بواسطة محكم بعد انعقاد جلسة االستماع
 . ات التابع لقسم األمن الوظیفيستئنافاال

، یخضع 2013یونیو  30للمطالبات المقدمة في أو بعد بالنسبة 

المطالبین لسداد المبالغ الزائدة عن االستحقاقات الناتجة عن أي قرار تم 

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

  .NCلوالیة  العام

من  North Carolinaفي والیة برنامج التأمین ضد البطالة تتم إدارة 

 . )DES( ، قسم األمن الوظیفيNorth Carolinaقبل وزارة التجارة بوالیة 

 ؟ هسأقوم باستئنافالذي مستند العرف كیف یمكنني أن أ

عادًة ما توجد المعلومات و . اتعریفیً  او/أو رقمً  ااسمً یحمل كل مستند 

. مستندال، أو في أسفل مستندفي أو بالقرب من أعلى المستند التعریفیة لل

بعد جلسة االستماع  ستئنافصدره محكم االالقرار الذي یُ ویسمى 

رقم الدعوى في أعلى الیمین من ویوجد . امستأنفً  االخاصة بك قرارً 

 لقرار. لالصفحة األولى 

 ؟ الخاص بي ستئنافم طلب االیتقدما هو الموعد النهائي ل

) أیام 10القرار المستأنف في خالل عشرة ( استئنافیجب تقدیم طلب 

صدار في الصفحة األخیرة اإلمن تاریخ إصدار القرار. ویوجد تاریخ 

یحدد التاریخ المدرج في المستند الذي تستأنفه وٕان . للقرار المستأنف

 ستئنافٕاذا كان الموعد النهائي لالو الموعد النهائي المحدد لك. ضوابط 

 ستئنافاال فترةوع أو عطلة رسمیة، تنتهي في عطلة نهایة االسب یوجد

 في یوم العمل التالي.

لیس في مستأنًفا  قرارًا استئنافما الذي ینبغي علي قوله إذا قمت ب

 صالحي؟

 Northمن الوظیفي التابع لوزارة التجارة بوالیة قسم األال یمكن ل

Carolina التابع لوزارة التجارة بوالیة ("المجلس") ، أو مجلس المراجعة

North Carolina الخاص بك. ستئنافخبارك بما تقوله في طلب االإ 

یجب أن یكون طلب و  یمكنك الحصول على استشارة قانونیة من محام.

طلب لتقدیم  خاصةاستمارة  ال توجدو ًیا. الخاص بك خط ستئنافاال

أسبابك وتوضح  ستئنافعلیك ذكر رغبتك في االویجب . ستئنافاال

حكم المتعلق الرقم التعریفي لل ةفاضكما یجب إلمعارضة الحكم. 

نه، والرقم التعریفي للمدعي، أبش ستئنافدعوى أو القضیة الذي یتم االبال

اسم الشخص الذي یقدم طلب و سم كال من المدعي وصاحب العمل، او 

نیابًة  ستئنافالمنصب الرسمي للشخص الذي یقدم طلب االو ، ستئنافاال

 هذا الطرف، ورقم الهاتف. عن 

 ؟ ستئنافقرارات محكم اال استئنافب اتیراجع ویصدر القرار الذي من 

التابع  ستئنافها من قسم االاستئنافیقرر المجلس القضایا التي یتم 

أعضاء یتم تعیینهم من قبل الحاكم  ةیتكون المجلس من ثالثو للقسم. 

 من قبل الجمعیة العامة. ق علیهم ویتم التصدی

 هل یمكنني التحدث إلى أعضاء المجلس بشأن قضیتي؟ 

خالقي أن یقوم أعضاء أأمًرا غیر  وكذلك یعدالئق ال. من غیر ال

المجلس بمناقشة قضایا مع أي طرف أو شاهد. لن یقوم المجلس 

بمناقشة القضایا، وال یمكن لموظفي المجلس مناقشة قضیتك الفردیة 

األسئلة فیما یتعلق باعدة المستقدیم معك. یمكن لموظفي المجلس 

 707-1610رقم الاالتصال بالمجلس على وبوسعك اإلجرائیة العامة. 

)919( . 

أین یمكنني الحصول على المزید من المعلومات إذا كانت لدي أسئلة 

  متعلقة باإلجراءات؟

موقع قسم األمن على  "األسئلة الشائعة"قسم زیارة  ینبغي علیك أوالً 

أو االتصال بقسم الخدمات القانونیة  www.des.nc.gov.comالوظیفي 

 . )919( 707-1025رقم العلى  األمن الوظیفي لقسمالتابع 

 استئنافهل سیمنحني المجلس جلسة استماع أخرى إذا تقدمت بطلب 

 القرار المستأنف؟ 

وسجل  ستئنافلال الخطيبشكل عام، ال. سیراجع المجلس طلبك 

(الشهادة والتسجیالت والمستندات المقدمة كدلیل في جلسة  ستئنافاال

 الخطیةالمجلس البیانات  سیراجع). كما ستئنافحكم االمام مُ أاالستماع 

ما إذا تمت إدارة جلسة االستماع بطریقة أي ( يقانون على أساس

سیعتمد قرار المجلس و المتطلبات القانونیة واإلجرائیة). استوفت كافة 

 المراجعة. تلك على 

 استئنافأن أقدم طلب  شخص ماما الذي ینبغي علي فعله إذا أخبرني 

http://www.des.nc.gov.com/


تعلیمات الخطیة التي تلقیتها مع القرار بطریقة مختلفة عن ال

 ؟المستأنف

 التالیة.  الخطیةأنت مسؤول عن التعلیمات 

 المستانف؟القرار  ستئنافقدم طلًبا البعدما أذا یحدث ما

الخطاب  كما سیوضح .ستئنافیقر باستالم طلب اال اخطابً  سوف تتلقى

وتطلب المثول أمام المجلس  خطیةقانونیة  ُحججتقدیم  أنه بإمكانك

بتجمیع سجل جلسة  ستئنافكما سیقوم موظف االشفهیة.  ُحججلتقدیم 

 قرار. ٕاصدار المراجعة و من أجل لمجلس لمه یقدتاالستماع و 

على شفهیة  ُحججلتقدیم  االسماح لي بالحضور شخصیً هل سیتم 

 ؟أساس قانوني

 NCللمثول أمام المجلس في رالي،  خطيربما. یمكنك تقدیم طلب 

لى شهادة ودلیل إالشفهیة ستند الُحجج یجب أن تو شفهیة. لتقدیم ُحجج 

فرصة أمام لوٕانها . ستئنافحكم االمام مُ ین في جلسة االستماع أمقدم

ما إذا كانت جلسة االستماع قد ضیح بشكل مختصر لتو لطرفین لا

ولكنها لیست  من عدمه،المتطلبات اإلجرائیة والقانونیة  استوفت كافة

تقدیم دقیقة ل 15منح كل طرف یُ . آخر فرصة لتقدیم شهادة أو دلیل

الشفهیة ضمن  السماح بتقدیم الُحججتعد الموافقة على طلب و . الُحجج

ث في قضایا قلیلة جًدا. دللمجلس، وتحالكاملة حدود السلطة التقدیریة 

 . بشكل خطي، سوف یرد المجلس على طلبك اطلبً  تإذا قدم

 ستئنافقانوني ال بشكلهل من المطلوب أن یكون لدي من یمثلني 

 ؟قرار مستأنف

 يقانون بشكلیمكنك ذلك، ولكنك لست ملزًما بأن یكون لدیك من یمثلك 

اإلداریة. یمكن أن یقدم المدعون أو أصحاب العمل طلبات  الدعاوىفي 

 ستئنافالخاصة بهم ویمثلوا أنفسهم (بأنفسهم) خالل عملیة اال ستئنافاال

یجب الحصول على و من یمثلهم قانونًیا. كون لدیهم یأو  ،اإلداریة

  .أي مراجعة إداریةن قبل ین القانونییالممثل

 ؟ انیً قانو  ممثًال أن یكون  هیمكنالذي من 

وني محامًیا مجاًزا، أو من یعمل تحت إشراف یجب أن یكون الممثل القان

 (ب) من القانون األساسي العام17-96محامي مجاز. راجع الفقرة 

 .North Carolinaلوالیة 

 أین یمكنني العثور على محام؟

م التابعة لنقابة المحامیین في ابوسعك االتصال بخدمة اإلحالة إلى مح

North Carolina  الهاتف المجاني أو ، )800( 662-7660رقم العلى

أو ) 866( 369-6923رقم  North Carolinaللمساعدة القانونیة في 

 حلي الخاص بك. متحقق من دلیل الهاتف ال

 مثل قانوني؟ ملدي  أن المجلسهل یجب أن أخبر 

 Northلوالیة  04من القانون اإلداري  (ه)0504.ج24لفقرة لوفًقا 

Carolina،  خطیةالتمثیل شهادات ن تكون اإلخطارات أو أیجب 

 ي. ملتصبح جزًءا من السجل الرسللمجلس ومقدمة 

أو فعله إذا تغیر العنوان البریدي أ أنبصفتي المدعي، ما الذي ینبغي 

 البرید اإللكتروني الخاص بي؟

الت بشكل عام إلى آخر عنوان سیرسل قسم األمن الوظیفي كافة المرا

ویجب علیك إخطار قسم األمن الوظیفي خطًیا . خاص بك معروف

علیك إرسال كما یجب تغییر العنوان. لأیام من التاریخ الفعلي  7خالل 

مركز خدمة العمالء، صندوق برید إلى إخطار بعنوانك الجدید 

أو  )،919( 250-4315؛ فاكس رقم NC 27611، رالي، 25903

 برید إلكترونيإلى ال

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

خر عنوان معروف" آ"وُیقصد بـ . SCUBIأیًضا تحدیث عنوانك في 

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

الته ببیانات من الخدمات البریدیة الوظیفي بتحدیث العناوین في سج

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

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

في قاعدة بیانات واسمه العنوان البریدي السابق ألحد دافعي الضرائب 

لعنوان الجدید في قاعدة )، فإن اNCOAالتغییر القومي للعناوین (

عنوان آخر هو یكون ) NCOAبیانات التغییر القومي للعناوین (

لك. إذا اخترت أن تتلقى اتصاالت من قسم األمن الوظیفي معروف 

عن تقدیم برید إلكتروني  مسؤوالً  فإنك تكوناإللكتروني،  اإلرسالبواسطة 

 . ظ علیهوالحفا صالح إلى قسم األمن الوظیفيو حالي 

 عمل، ما الذي ینبغي أن أفعله إذا تغیر عنواني؟بصفتي صاحب 

أیام من التاریخ  7خالل  خطًیاعلیك إخطار قسم األمن الوظیفي یجب 

تغییر رسال إخطاًرا بى صاحب العمل إعل. یجب تغییر العنوانلالفعلي 

، صندوق برید إلى قسم إدارة الضرائب، عنایة: تغییر العنوانعنوان ال

-7194؛ فاكس رقم North Carolina ،27611، ، رالي26504
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أو برید إلكتروني إلى )، 919( 715

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

یتناول  يقید االنتظار، برجاء إخطار القسم الذ استئنافلدیك طلب 

 . لالستئنافطلبك 

 للحصول على المزایافي تقدیم المطالبات  ارستمر هل ینبغي علي اال

 ات؟ستئنافاالفي كل  البتحتى یتم 

نعم. إذا لم تكن تعمل، علیك مواصلة تقدیم شهادتك األسبوعیة حتى یتم 

البت في كل االستئنافات. لن یتم دفع المزایا عن األسابیع التي لم یتم 

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

 . NCلوالیة  القانون األساسي العام

 ما الذي سیحدث بعد أن یكمل المجلس مراجعته لقضیتي؟ 

). سوف HADسیصدر المجلس قراًرا خطًیا، یسمى قرار السلطة العلیا (

تجد رقم الدعوى في أعلى الیمین من الصفحة األولى للمستند. یمكن 

أیًضا أن یؤكد، أو یعكس، أو یعدل القرار الصادر من قبل ُمحكم 

االستئناف. وقد یرفض قرار السطلة العلیا طلب أحد الطرفین للحصول 

على جلسة استماع أخرى، أو یرفض االستئناف إذا لم یتم تقدیم طلب 

ناف ضمن اإلطار الزمني المحدد، أو یرفض االستئناف إذا لم االستئ

یقدم الطرف المستأنف بیاًنا خطًیا وواضًحا ُیفند أسباًبا الستئناف القرار 

المستأنف، أو یأمر القسم بعقد جلسة استماع أخرى. وسیحتوي قرار 

السلطة العلیا أیًضا على معلومات بشأن حقوق االستئناف األخرى. 

 .NCالقانون األساسي العام لوالیة  (ه) من 15-96ة راجع الفقر 

و نسخة أهل یمكنني الحصول على نسخة من المستندات في الملف 

 من جلسة االستماع؟طبق األصل 

نعم. إذا تم تقدیم طلب االستئناف وما زال قید االنتظار، یمكنك طلب 

من التسجیل الخاص بجلسة االستماع. إذا لم یكن مجانیة نسخة 

خطیة طبق تسجیل أو نسخة ب تزویدكتئناف قید االنتظار، یمكن االس

 لجلسة االستماع مقابل أجر.األصل 

 أین یمكنني الحصول على نسخة من قانون األمن الوظیفي؟ 

من القانون األساسي العام  96یوجد قانون األمن الوظیفي في الفصل 

. 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

على الموقع اإللكتروني الخاص بقسم األمن الوظیفي 

www.des.nc.gov ، جلسات اإللكتروني لمكتب موقع الأو من خالل

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

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

  

للمزید من األسئلة الشائعة بخصوص االستئنافات، قم بزیارة الموقع 

  www.des.nc.govاإللكتروني لقسم األمن الوظیفي 

 

لقرار مستأنف إلى مجلس المراجعة عن  استئنافقم بتقدیم طلب 

 طریق البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني. 

 ةالثانی الدرجة – ستئنافموظف اال

 مجلس المراجعة

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 28263صندوق برید 

  NC 27611رالي، 

 )919( 733-0690فاكس: ال

 des.ha.appeals@nccommerce.comلكتروني: اإل برید ال

 www.des.nc.govلكتروني: اإل موقع ال

 مطالباتال –ات ستئنافاال درجات
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 North Carolina والیةالتجارة ب وزارة قبل من شرتنُ 
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