
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم  الموضوع:
 
 
 

 
 صاحب العمل مقدم الطلب 

 
 
 

من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة، ُعرضت ھذه القضیة على مجلس المراجعة ("المجلس") للنظر في  (e)15 §بموجب البند  
 (مقدم الطلب) (صاحب العمل) لـ (القرار) (قرار الحفظ) الصادر عن قاضي االستئناف  [االسم] في ملف االستئناف رقم     . استئناف 

 
 عام لوالیة كاروالینا الشمالیة على:من القانون ال (c)15-96 §ینص البند 

 
عندما یُستأنف قرار قاضي االستئناف أو قاضي جلسة االستماع؛ یجب أن یقدم الطرف المستأنِف بیاناً خطیاً واضحاً یتضمن  

جلس أسباب االستئناف ضمن فترة محددة قانونیاً لألخذ باالستئناف، و في حال عدم تقدیم البیان في الوقت المحدد، یجوز لم
 المراجعة رفض االستئناف. 

 
...سوف یُعتبر قرار قاضي االستئناف قراراً نھائیاً عن القسم ما لم یُقّدم طلب استئناف خطّي بموجب أحكام مجلس المراجعة  

 أیام تتبع تاریخ اإلشعار بالقرار أو إرسالھ بالبرید، أیھما كان أسبق.   10والقسم، حیث انطبقت، خالل 
 

الراھنة فقد أرِسل (قرار) قاضي االستئناف (قرار الحفظ) إلى جمیع األطراف المعنیة یوم                  ،   وتم إبالغ األطراف وفي القضیة  
 بمتطلبات "األسباب" المنصوص علیھا في بند حقوق االستئناف في الصفحة/الصفحات         من (القرار) (األمر).

 
حلي لقسم حلول القوى العاملة) (القسم) (الوحدة) والذي یتبع لقسم األمن الوظیفي في وزارة تجارة ویظھر من سجالتنا أن (المكتب الم 

 كاروالینا الشمالیة قد استلم بیان االستئناف التالي من (مقدم الطلب) (صاحب العمل).
 
 
 
 
 
 
 

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 4من  2صفحة 

 
یستنتج المجلس أن بیان (مقدم الطلب) (صاحب العمل) ال یذكر أسباب استئناف بشكل واضح،  وعلیھ، فإنھ ال یستوفي الشرط اإللزامي  

 الذي ینص على وجوب تقدیم بیان واضح ألسباب االستئناف.  24C .0501 04و(c)15-96 §للقانون االداري لوالیة كاروالینا الشمالیة 
 

المحاكمة أن صالحیة حقوق االستئناف قد انتھت یوم                              (والتي تتضمن ثالثة أیام إضافیة مقررة كما یظھر من سجل  
من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة)؛ و أن (المكتب المحلي لقسم حلول القوى العاملة) (القسم) (الوحدة) والذي یتبع (c2)15-96 §بموجب البند 

 .     سم األمن الوظیفي في وزارة خارجیة كاروالینا الشمالیة قد استلم طلب استئناف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) یوم                       لق
 

ت تقدیم ویستنتج المجلس أیضاً أن طلب استئناف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) لم یقدم خالل الفترة الزمنیة المحددة قانونیاً.  و لذلك فإن وق 
البندین االستئناف كان غیر مناسب وعلیھ وجب رفضھ بسبب اإلخفاق في االلتزام بالشروط اإللزامیة التي تقضي بتسلیمھ في الوقت المنصوص علیھ في 

§§ 96-15(c) )وc2العمل) ال یشكل سبباً  ) من القانون االداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.  تبعاً لذلك، فإن السبب الذي قدمھ (مقدم الطلب) (صاحب
من القانون االداري لوالیة كاروالینا الشمالیة ألنھ ال یستوفي متطلبات االلتزام بالوقت المحدد  24A .0105(26) 04وجیھاً كما ھو محدد في البند 

اً لما ینص علیھ قانون األمن الوظیفي، من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.السبب الوجیھ، وفق 24A .0100 04المنصوص علیھا في البند 
" تعني قدراً معیناً یجب أن یكون كافیاً لتشكیل حجة قانونیة لإلخفاق في تنفیذ عمل ینص القانون على وجوب بذل العنایة الواجبة لتحقیقھ. "العنایة الواجبة

من القانون 24A .0105(21) 04زن في ظل ظروف معینة.  البند من الحذر والحیطة واالنتباه والحكم الجید المتوقع والمتّبع من شخص متعقّل ومتّ 
ض استئناف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة. لم یُقّدم أي سبب للتأخر في تقدیم طلب االستئناف.  و علیھ، یجب رف

من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا (c)15-96 §لإلخفاق في ذكر أسباب اإلخفاق في تلبیة شروط االلتزام بالوقت المحدد المنصوص علیھا في البند 
 الشمالیة.

 
 .مرفوضإن استئناف  (مقدم الطلب) (صاحب العمل)  

 
 .نھائیاً وبھذا یصبح (القرار) (قرار الحفظ) الصادر عن قاضي االستئناف 

 
 وقد شارك أعضاء مجلس المراجعة كیث أ. ھولیداي وستان كامبل في ھذا االستئناف وھما یقران على ھذا القرار. 

 
 ھذا الیوم  . 

 
 مجلس المراجعة 

 
 

 ___________________________________ 
  
 الرئیس  

 
 

) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم تقدیم التماس لدى المحكمة العلیا كما ھو مبین أدناه. یظھر 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (مالحظة:
جو منك االطالع على النشرة على الرغم من أن المجلس ال یقدم المشورة القانونیة، نرتاریخ اإلرسال بالبرید في الصفحة األخیرة من ھذا القرار.  

تتوفر النشرة لدى مكاتب التوظیف المحلیة حول الوالیة، وعلى موقع قسم  المرفقة للمزید من التعلیمات حول كیفیة استئناف قرار صادر عن الھیئة العلیا.
، واستشارة محاٍم من www.des.nc.govعلى موقع قسم األمن الوظیفي عبر الرابط  األسئلة األكثر تكراراً األمن الوظیفي.  یمكنك زیارة قسم 

 اختیارك.
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 قرار الھیئة العلیا رقم
 4من  3صفحة 

 
 حقوق االستئناف للمراجعة القضائیة

 
، أو التي تقع فیھا یمكن رفع طلبات االستئناف لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى كاتب المحكمة العلیا في المقاطعة التي یقیم فیھا مقدم االلتماس

في كاروالینا الشمالیة، یتم مصالحھ التجاریة األساسیة.  إذا كان أحد األطراف ال یقیم في أي مقاطعة وال یمتلك مصالح تجاریة أساسیة في أیة مقاطعة 
لدى كاتب المحكمة العلیا للمقاطعة التي وقع فیھا النزاع في والیة  أورفع االلتماسات لدى كاتب المحكمة العلیا لمقاطعة ویك في كاروالینا الشمالیة 

 كاروالینا الشمالیة.
 

البرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا بموجب البندین ) یوماً من إرسالھ ب30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (
§§ 96-15(h) )وi  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة ( 

 
أطراف الدعوى القضائیة  یجب تقدیم نسخ من أي التماس للمراجعة القضائیة مقدم لدى كاتب المحكمة العلیا إلى قسم األمن الوظیفي ("القسم") وإلى جمیع

) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بالید أو بالبرید المسجل وطلب إشعار باستالمھا.  یجب تسلیم االلتماسات 10خالل عشر (
 لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  

 أ. جون ھوماني
 رئیس المستشارین

 كاروالینا الشمالیةوزارة تجارة 
 قسم األمن الوظیفي

 Raleigh, NC 27611-5903، 25903صندوق برید  عنوان البرید:
 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154 700 العنوان الفعلي:

 
10 

 
 

 إشعار إلى جمیع األطراف المعنیة
 

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

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

 یة كاروالینا الشمالیة. من القانون العام لوال Ch. 84القانوني في الدعاوى القضائیة مع البند 
 

من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة، عندما یوكل أحد األطراف ممثالً قانونیاً، یجب  24C .0504 04بمقتضى البند 
إرسال جمیع الوثائق والمعلومات التي یجب تقدیمھا لذلك الطرف إلى ممثلھ القانوني فقط. سوف تكون ألي معلومات تقدم إلى 

 مثل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو أرسلت إلى الطرف المعني.الم
 

، یخضع مقدمو الطلب إلعادة  مبلغ المزایا المستلمة تبعاً ألي 2013یونیو،  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.  

 
 

 انظر الصفحة التالیة - ھام
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إذا كنت تستلم أو استلمت في السابق مزایا تأمین ضد البطالة ذات الصلة بالدعوى الموضوع  إشعار خاص إلى مقدمي الطلب:

وأن قرار الھیئة العلیا ھذا یحكم بعدم أھلیتك لكامل أو جزء من ھذه المزایا، یمكنك الحصول اآلن على إعادة لمبلغ المزایا 
إذا تمت إعادة المبلغ بموجب قرار الھیئة العلیا   من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. (2)(g)18-96 §بمقتضى البند 

ھذا، سوف یرَسل إلیك بالبرید إشعار منفصل بإعادة المبلغ أو قرار إعادة المبلغ المدفوع من قسم نزاھة المزایا/وحدة مراقبة 
فوع أو قرار إعادة المبلغ المدفوع قیمة المبلغ الذي ستتم إعادتھ والغرامات سوف یفصل إشعار إعادة المبلغ المد  دفعات المزایا.

نلفت انتباھك إلى أن الطریقة الوحیدة للموافقة على إعادة المبلغ المدفوع ھي رفع التماس   المترتبة، ضمن تفاصیل أخرى.
كما ھو موضح أعاله، وبموجب قانون والیة  للمراجعة القضائیة لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى المحكمة العلیا

) موضوع عدم األھلیة أو األھلیة و/أو 1كاروالینا الشمالیة. في االلتماس الذي ستقدمھ، یجب علیك تحدید ما إذا كنت تستأنف (
 ) القرار الناتج الذي یفید بأنك استلمت إعادة للمبلغ المدفوع للمزایا.2(

 
 

 تاریخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني:     تاریخ تقدیم طلب االستئناف: 
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