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 یةالھاتفستماع االتعلیمات جلسة 

"كیفیة تقدیم طلب استئناف لحكم ابتدائي والمشاركة في جلسة استماع" التي سبق إرسالھا إلیك عن طریق البرید. توجد نسخ متاحة كتیب برجاء مراجعة 
 .www.des.nc.govمن الوظیفي األقسم اإللكتروني لموقع الاألسئلة الشائعة على الردود على وكتیب من ال

 

تماع عن طریق الموضح غیر صحیح، قم بإخطار مسؤول جلسة االسالھاتف إذا كان رقم  أوإذا لم یكن رقم ھاتفك موضًحا في استدعاء جلسة االستماع، 
إذا كان ھاتفك مرفوع من الخدمة، یمكنك إبالغ مكتب و. على الفوروإعادتھ المرفق  الھاتفیةاستبیان جلسة االستماع إدخال المعلومات الصحیحة في 

أبلغ مسؤول جلسة االستماع وبشأن جلسة االستماع.  North Carolinaخدمة الوظائف المحلي التابع لقسم حلول القوى العاملة بوزارة التجارة في والیة 
بلغ مكتب خدمة جل جلسة االستماع. ویجب أن تُ أفي المكتب المحلي التابع لقسم حلول القوى العاملة من ن یتم االتصال بك أمقدًما بأنك ترغب في 

بلغ عن استقبال جلسة استماع محلي بأنك تُ أخبر أحد موظفي المكتب الودقیقة على األقل. ) 15(الوظائف قبل الموعد المحدد لجلسة االستماع بخمسة عشر 
 . ھاتفیة

إذا أردت أن یقوم الشھود باإلدالء بالشھادة، علیھم اإلدالء بشھادتھم في جلسة االستماع. إذا وكیفیة أعطاء دلیل: یجب اإلدالء بالشھادة بعد حلف الیمین. 
إلى  تسلیمھارسالھا عبر البرید أو راجعة بعین االعتبار، یجب أن تقوم بإجلس المكان لدیك مستندات أو تسجیالت إلكترونیة أو دلیل آخر تود أن یأخذه م

 ھایجب علیك إرسال وإذا كان لدیك مستندات لتقدمھا كدلیل،م الدلیل قبل جلسة االستماع. التسایجب أن یتم و. كل طرفالمسؤول عن جلسة االستماع وإلى 
نسخ من المستندات بالبرید إلى ) أیام على األقل من الجلسة. كما یجب علیك إرسال 5قبل خمسة (كي یتم استالمھا إلى المسؤول عن جلسة االستماع 

 محامي قسم األمن الوظیفي قبل جلسة االستماع.  وإلىالطرف اآلخر 

خالل عملیة (بالنیابة عن أنفسھم) (بأنفسھم)  نفسھملب االستئناف الخاص بھم ویمثلوا أو أصحاب العمل طأن یقدم المدعون أ: یمكن التمثیل القانوني
 استماعأي مراجعة أو جلسة . یجب الحصول على الممثلین القانونیین قبل لطلب االستئناف وتمثیلھم قانوني االستئناف اإلداریة، أو یكون لدیھم ممثل

ملون كمدراء لبرنامج التأمین ضد البطالة لدى صاحب العمل) (بما في ذلك األفراد من شركة أخرى الذین یعیجب أن یكون الممثل القانوني و. إداریة
 ویجب أن تكون .لوالیةل(ب) من القانون األساسي العام 17-96لفقرة وا 84للفصل  محامًیا مجاًزا، أو من یعمل تحت إشراف محامي مجاز وفًقا

 خطیة.  نشراف المحامیإ اتو شھادأارات خطاإل

ال والتكلفة االضافیة المتضمنة، ونظًرا لعدم المالئمة ن یوافق على االستمراریة. أالمعین لسماع القضیة االستماع لمسؤول جلسة إال یحق ال التأجیالت: 
قبل تاریخ خطي طلبك ال جلسة االستماع وأرسلعن مسؤول الفي ظروف محدودة فقط. لطلب االستمراریة، اتصل بإال یتم الموافقة على االستمراریة 

 ستماع. جلسة اال

إلى تقدم طلبك ینبغي علیك أن ذات الصلة بجلسة االستماع. والمستندات : قد یصدر مسؤول جلسة االستماع استدعاءات للشھود االستدعاءات للمحكمة
 إصدار نیونین القانیلممثللیمكن وواستالم األدلة قبل جلسة االستماع.  ات للمحكمةستدعاءتسلیم االة االستماع في أسرع وقت لیتم یمسؤول جل
 .الخاص تقدیرھمووفق على نفقتھم الخاصة للمحكمة  اتاالستدعاء

  2016دیسمبر ـــــــــــــــــــ،                 :بالبرید تم ارسال االستدعاءات

 

 

 

 

 

 

سیقوم مسؤول جلسة االستماع التابع لمجلس وجلسة االستماع إلجراء الجلسة. عن مجلس المراجعة بتعیین مسؤول  یقوم: استعد لجلسة االستماع. مھم
ھا. إذا لم یتمكن مسؤول جلسة بعد بدئلجلسة حضور ا قد ال تستطیع، الھاتفیةخرت عن جلسة االستماع باالتصال بك لبدء الجلسة. إذا تأ المراجعة

، أو یتم رفض تي حضرتاألطراف التلك مع دقیقة من وقت بدء الجلسة، یمكن إجراء الجلسة  15 أي من الطرفین خاللإلى االستماع من الوصول 
الحضور ذات ستماع االدقیقة أو أكثر عن جلسة  15تأنف على الحضور. إذا تاخر الطرف المستأنف طلب االستئناف في حال عدم قدرة الطرف المس

: إذا كنت ستستخدم ھاتف محمول لجلسة مالحظةبالمغادرة.  ىخرف األاطرالشخصي، یمكن لمسؤول جلسة االستماع رفض االستئناف والسماح لأل
إذا كنت تستخدم خط أرضي، فأنت مسؤول عن التأكد و. قویةاالستماع الخاصة بك، فأنت مسؤول عن التأكد من تواجدك في منطقة بھا شبكة استقبال 

عدم النظر في األدلة جة مشكلة في ھاتفك االستماع نتی عدم القدرة على المشاركة في جلسةوقد یترتب على من عمل الھاتف وأن الخط غیر مشغول. 
 التي تقدمھا، او رفض طلبك لالستئناف. 

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


 

 ھاتفیةماع تسااستبیان جلسة 

 جلین بیترسون .أرمسؤول جلسة االستماع: 

  2017ینایر  28تاریخ جلسة االستماع: 

 TAX – 3915 :رقم الدعوى

 ركین في جلسة االستماع الضریبیة القادمة. تبأسماء وأرقام ھواتف المشا النموذج برجاء إعادة ھذ

 

 في الوقت المحدد. ھاتفیةن تزود مسؤول جلسة االستماع بأسماء وأرقام ھواتف شھودك. كما ینبغي أیًضا أن تخبر شھودك باالستعداد لتلقي مكالمة من الضروري أ

وترید ا النموذج، المدعي أو صاحب العمل وتقوم بملء ھذ صل بھم مسؤول جلسة االستماع للمشاركة في جلسة االستماع الخاصة بك. إذا كنتن یتجاء ذكر جمیع األشخاص الذین تود أبر
 المشاركة في جلسة االستماع، برجاء إدراج اسمك ورقم ھاتفك.

 

أخبر موظف االستقبال بأنك موجود من و ،) دقیقة15یرجى الوصول قبل جلسة االستماع بخمسة عشر (وك. من، برجاء إبالغ أقرب مكتب خدمة وظائف یةلدیك خدمة ھاتف لم یكنإذا  ھم:م
 . المراجعةمجلس وللضرائب مع قسم األمن الوظیفي  ھاتفیة ماعتساجلسة أجل 

     

 رمز المنطقة + رقم الھاتف       قسم حلول القوى العاملة

 والیة) المدینة، المكتب خدمة الوظائف ( موقع

 

 

 

 

 برجاء إعادة ھذا االستبیان بأسرع وقت ممكن

 NC 27611، رالي، 28263ید رمسؤول جلسة االستماع، مجلس المراجعة، صندوق ب :أرسلھ بالبرید إلى

  )919( 733 – 8745رقم الفاكس إلى الرسالھ عبر إیمكنك 

 )919( 707 – 1025الرقم للمزید من المعلومات یمكنك االتصال بمسؤول جلسة االستماع على 

 المشاركین في جلسة االستماع
 عن

 قسم األمن الوظیفي   □صاحب العمل       □    المدعي   □

 األسماء رمز المنطقة + رقم الھاتف 

 برجاء استخدام أوراق إضافیة إذا لزم األمر

ن ھاتفك مشحون بشكل كافي أوقویة لإلشارة، لجلسة االستماع الخاصة بك، فأنت مسؤول عن التأكد من تواجدك في منطقة بھا شبكة استقبال  ھاتف محمول: إذا كنت ستستخدم مالحظة
عدم القدرة على المشاركة في جلسة وقد یترتب على و أكثر. وإذا كنت تستخدم خط أرضي، فأنت مسؤول عن التأكد من عمل الھاتف وأن الخط غیر مشغول. ألتظل على الخط لساعة 

 ستئناف. االستماع نتیجة مشكلة في ھاتفك عدم النظر في األدلة التي تقدمھا، أو رفض طلبك لال

 ا النموذجالمعلومات المطلوبة بشأن الشخص الذي یمأل ھذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاریخ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقیع 
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