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 الموعد المحددساعدنا في منع حدوث حاالت احتیال التأمین ضد البطالة بالرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات بدقة وفي 
NCHLA 301 DANG1 

 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 رار الھیئة العلیا رقم القرار رقمق                                                      الموضوع                                           

 
  لعنایة:                                                                            
        

 
 احب العملص                             مقّدم الطلب                                                                 

 
 
 
 

ة لقضیة على مجلس المراجعمن القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة، ُعرضت ھذه ا (e) 15–96§بموجب البند 
ناف ي ملف االستئف   لـ(قرار الحفظ) (القرار) الصادر عن قاضي االستئناف                    استئناف("المجلس") للنظر في 

 رقم            . 
 

 لى: ینا الشمالیة، في جزء ذي صلة، عمن القانون العام لوالیة كاروال C 15–96§البند 
 

یاناً ِنف بعندما ُیستأنف قرار صادر عن قاضي االستئناف أو قاضي جلسة االستماع؛ یجب أن یقدم الطرف المستأ
ي م البیان فتقدی خطیاً واضحاً یتضمن أسباب االستئناف ضمن فترة محددة قانونیاً لألخذ باالستئناف، و في حال عدم

 یجوز لمجلس المراجعة رفض االستئناف. الوقت المحدد،
 

 
 

غ نھ تم إبالمن القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة، یظھر من السجالت أ 24C .0501 04بمقتضى البند 
(األمر)،  قرار)األطراف بمتطلبات "األسباب" المنصوص علیھا في بند حقوق االستئناف في الصفحة/الصفحات         من (ال

 ل القرار التالیة:قد ظھرت معلومات حقوق إبطا. و        وإرسالھا بالبرید إلى جمیع األطراف المعنیة بتاریخ           
 

اریخ إرسالھ بالبرید ) أیام من ت10ویعد ھذا القرار قراراً نھائیاً عن القسم مالم یقدم الطرف المستأِنف خالل عشر (
ة علس المراجز لمجبیاناً خطیاً واضحاً یتضمن أسباب االستئناف.  وفي حال عدم تقدیم البیان في الوقت المحدد، یجو

 رفض االستئناف. 
 

 وُتظِھر السجالت استالم البیان الحرفي التالي من (مقدم الطلب) (صاحب العمل): 
 

وفي الشرط  یستإن البیان أعاله ال یذكر أسباب استئناف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) بشكل واضح.  وعلیھ، فإنھ ال
ن القانون اإلداري لوالیة م 24C. 0501 04والبند   C 15–96§اإللزامي للقانون االداري لوالیة كاروالینا الشمالیة 

 ة رفضكاروالینا الشمالیة الذي ینص على وجوب تقدیم بیان خطي واضح ألسباب االستئناف.  ویجوز لمجلس المراجع
 جوب رفض االستئناف.و -فقًا لسلطتھ التقدیریة و -االستئناف لھذا السبب. وعلیھ یستنتج مجلس اإلدارة 

 
 
 

 .مرفوض(                       )  استئناف إن
 

 .نھائیاً وبھذا یصبح (القرار) (قرار الحفظ) الصادر عن قاضي االستئناف 
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 ار.القر وقد شارك أعضاء مجلس المراجعة (كیث أ. ھولیداي) و(ستان كامبل) في ھذا االستئناف وھما یقران على ھذا

 
 

 ھذا الیوم (التاریخ) . 
 
 

  
 المراجعةمجلس  

 
 

 ___________________________________ 
 جینیت ك. دوران 

 الرئیس بالنیابة عن مجلس المراجعة 

 

 
) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم تقدیم التماس لدى المحكمة 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین ( مالحظة:

على الرغم من أن المجلس ال یقدم العلیا كما ھو مبین أدناه. یظھر تاریخ اإلرسال بالبرید في الصفحة األخیرة من ھذا القرار.  
االطالع على النشرة المرفقة للمزید من التعلیمات حول كیفیة استئناف قرار صادر عن الھیئة  المشورة القانونیة، نرجو منك

األسئلة تتوفر النشرة لدى مكاتب التوظیف المحلیة حول الوالیة، وعلى موقع قسم األمن الوظیفي.  یمكنك زیارة قسم  العلیا.
 ، واستشارة محاٍم من اختیارك.www.des.nc.govعلى موقع قسم األمن الوظیفي عبر الرابط  األكثر تكراراً 

 
 حقوق االستئناف للمراجعة القضائیة

 
ا مقدم ي یقیم فیھة التیمكن رفع طلبات االستئناف لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى كاتب المحكمة العلیا في المقاطع

تلك مصالح ال یموااللتماس، أو التي تقع فیھا مصالحھ التجاریة األساسیة.  إذا كان أحد األطراف ال یقیم في أي مقاطعة 
روالینا ویك في كا مقاطعةفي كاروالینا الشمالیة، یتم رفع االلتماسات لدى كاتب المحكمة العلیا لتجاریة أساسیة في أیة مقاطعة 

 لدى كاتب  أوالشمالیة 
 
 

 التي وقع فیھا النزاع في والیة كاروالینا الشمالیة. المحكمة العلیا للمقاطعة
 

ھ بالبرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا ) یوماً من إرسال30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (
 ) من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  iو( (h)15-96 §§بموجب البندین 

 
اف لى جمیع أطرم") وإیجب تقدیم نسخ من أي التماس للمراجعة القضائیة مقدم لدى كاتب المحكمة العلیا إلى قسم األمن الوظیفي ("القس

ار سجل وطلب إشع) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بالید أو بالبرید الم10الدعوى القضائیة خالل عشر (
 سلیم االلتماسات لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  باستالمھا.  یجب ت

 جون ھوماني)(أ. 
 المستشار العام

 وزارة تجارة كاروالینا الشمالیة
 قسم األمن الوظیفي

 25903صندوق برید 

http://www.des.nc.gov/
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Raleigh, NC 27611-5903 
 
 

لمحكمة ا) تبلغ 1الم: (مإذا استلمَت التماساً للمراجعة القضائیة من طرف آخر، فلن تكون طرفاً في دعوى المراجعة القضائیة   مالحظة:
ل بمقتضى الحكم ) ترفع طلب تد2) أیام تتبع استالمك لاللتماس، أو (10العلیا برغبتك في أن تكون طرفاً في الدعوى خالل عشرة ( خُّ

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. 1A-1 §من البند  24
 
 

 إشعار إلى جمیع األطراف المعنیة
 

من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة  24A .0105(a)(32) 04یجب أن یكون الممثل القانوني، كما ینص البند  
(بمن فیھم أي شركة أخرى تدیر تأمین صاحب العمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً أو شخصاً یعمل تحت 

من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون  (b)17-96 §و Ch. 84 إشراف محاٍم مرخص وفقاً للبندین 
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.   24C .0504 04إشعارات و/أو شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند 

 یة كارولینا الشمالیة.العام لوالمن القانون  Ch. 84یجب أن یتوافق التمثیل القانوني في الدعاوى القضائیة مع البند 
 

نیاً، مثالً قانوممن القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة، عندما یوكل أحد األطراف  24C .0504 04بمقتضى البند 
لومات ي معألیجب إرسال جمیع الوثائق والمعلومات التي یجب تقدیمھا لذلك الطرف إلى ممثلھ القانوني فقط. سوف یكون 

 ل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو أرسلت إلى الطرف المعني.تقدم إلى الممث
 

ي مزایا المستلمة تبعاً أل، یخضع مقدمو الطلب إلعادة مبلغ ال2013یونیو،  30بالنسبة للدعاوى المرفوعة بتاریخ أو بعد 
 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. (2)(g)18-96 §البند قرار إداري أو قضائي تتم مراجعتھ الحقاً إثر االستئناف.  

 
 

 تاریخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني:    تاریخ تقدیم طلب االستئناف:  
   

http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/Statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0084
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_96/GS_96-17.html

