
 NORTH CAROLINAوزارة التجارة بوالیة 

 مجلس المراجعة

 ألمر استمراریة تلیفونیةجلسة استماع        

 TAX - 3912 دعوى:رقم ال      :بشأن

 صلة ذات تكون عندما، NORTH CAROLINAوالیة 

 NORTH CAROLINAوزارة التجارة بوالیة 

 قسم األمن الوظیفي

 

 جون دو

  إنیویرشارع  123

 NC  12345، إنیویر

 ،المدعي

 و

 NCبجامعة نظم الرعایة الصحیة 

 مراقبة تكالیف الشركات ةشركالسادة/ 

 1180صندوق برید 

  1180 – 03053 ان اتشلندن بیري، 

 صاحب العمل،

 و

 NORTH CAROLINAوزارة التجارة بوالیة 

 قسم األمن الوظیفي

  25903صندوق برید 

  NORTH CAROLINA 27611 – 5903رالي، 

 المدعى علیھ

 

في الوقت المحدد لھا  جلسة االستماع الستمرار طلب المدعيبناًء على  مام الموقع أدناه مسؤول جلسة االستماعأجاءت ھذه المسألة 
 ؛ 2017 ینایر 11 بتاریخ

 

وقت انعقاد حیث سیكون المدعي خارج البالد في حفل تخرج ابنھ الستمراریة اللموافقة على  وجیھیوجد سبب نھ من الواضح أ 
 ؛ والجلسة

 

 



 

، ي القیاسيبالتوقیت الشرق ظھًرا 001:الساعة  2017 فبرایر 2الموافق  الخمیسیوم إلى لذلك صدر أمر باستكمال ھذه المسألة 

، مجلس المراجعة في North Carolinaصدر المكالمة من المكاتب اإلداریة التابعة لوزارة التجارة بوالیة تبحیث ھاتفي عن طریق مؤتمر 

 .North Carolinaرالي، والیة 

 

 أو البرید عبر لھاترس أن یجب االعتبار، بعین المراجعة مجلس ایأخذھ أن تود آخر ةدلأ أو إلكترونیة تسجیالت أو مستندات لدیك كان إذا

، ةدلأ. إذا كان لدیك مستندات تود عرضھا كاالستماع جلسة قبل ةدلاأل تسلم یتم أن یجب. طرفكل  وإلى االستماع جلسة مسؤول إلىسلمھا ت

من المستندات رسال نسخ . كما ینبغي علیك إعلى األقل أیام) 5( بخمسةرسالھا إلى مسؤول جلسة االستماع لیتسلمھا قبل موعد الجلسة إعلیك 

 محامي قسم األمن الوظیفي قبل جلسة االستماع. إلىولطرف اآلخر إلى اعبر البرید 

 

       . 2017ینایر من العاشر یوم تحرر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ریجینا إس. أدمز
 مسؤول جلسة االستماع
 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 مجلس المراجعة
  25903صندوق برید 

 NC 5903 - 27611رالي، 
 )919( 707-1025ھاتف: ال
 )919( 733 – 8745فاكس: ال

 

  



 تسلیمشھادة 

في سالفة الذكر نسخة الكافة األطراف المعنیة عن طریق إرسال إلى  السابق أمر االستمراریةنسخة من  أنھ تم تسلیمبموجبھ الموقع أدناه یشھد 

رسمي تحت العنایة والوصایة الحصریة  مستودعفي مودع الو، سجلمالناسب، والبرید الممن خالل  مظاریف موجھة على النحو المبین أدناه

. األمریكیة البریدیة لخدمةل

. 2017ینایر  10یوم تحرر في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 مساعد قانوني، شیرلین بي فوستر

 NCوزارة التجارة بوالیة 
 قسم الخدمات القانونیة

 25903صندوق برید 
 North Carolina 5903 - 27611رالي، 

)919( 707-1025ھاتف: ال

: التسلیمتم 

 جون دو
 إنیویرشارع  123

 NC 12345إنیویر، 

 NCبجامعة نظم الرعایة الصحیة 
 مراقبة تكالیف الشركات ةشركالسادة/ 

 1180صندوق برید 
 03053 - 1180 ان اتشلندن بیري، 

Susan S Doe
فني المزایا 

قسم األمن الوظیفي 
وحدة المراجعة النقدیة 

 منج تران، مدقق ضریبي
 قسم األمن الوظیفي، NCوزارة التجارة بوالیة 

 ساوث بریجز أفنیو 1105
  NC 27703رھام، ود

NCHLA375T 




