
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم  الموضوع:
 
 
 

 
 صاحب العمل  مقدم الطلب 

 
 

من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة، ُعرضت ھذه القضیة على مجلس المراجعة  (e)15-96 §بموجب البند  
لقرار قاضي االستئناف               في ملف االستئناف رقم            (مقدم الطلب) (صاحب العمل) استئناف("المجلس") للنظر في 

 السجالت.روِجعت البینة المحفوظة في وقد    .                     
 

وعلیھ، لم یستطع المجلس مراجعة جمیع  االستماع متعذر سماعھ بشكل كبیر.وتبین أن التسجیل المقدم في جلسة  
 البینات التي تم الحصول علیھا بخصوص ھذه المسألة.

 
ادة النظر استناداً إلى ما تقدم، یجب على قاضي االستئناف في شعبة االستئناف في قسم األمن الوظیفي ("القسم") إع 

 جلسة اجتماع جدیدة.في الدعوى لتحدید 
 

وفي اختتام جلسة استماع إعادة الدعوى، یجب على قاضي االستئناف إلغاء القرار وإصدار قرار جدید مع تقریر  
مستمرة واقعة جدید واسنتاجات قانونیة جدیدة.  یجب أن یبین تقریر الواقعة الخط الزمني للدعوى، بما في ذلك جمیع الدعاوى ال

والمعادة وأسباب إعادة الدعوى وملخص لمتطلبات أوامر إعادة الدعوى، ویجب حضور األطراف المعنیة والشھود في كل 
 جلسة استماع تُعقد للنظر في القضیة.  

 
 للحكم القضائي بھذا القرار.   إعادة الدعوىتمت 

 
جلسة إعادة الدعوى، ویجب على قاضي یأمر المجلس بوجوب إشعار جمیع األطراف وفق األصول بوقت ومكان  

 االستئناف التوصل إلى القرار الجدید في اختتام جلسة إعادة الدعوى باستخدام جمیع أرقام الملفات المحددة سابقاً.
 
ویأمر المجلس كذلك بإرسال جمیع الوثائق المحفوظة في سجل إعادة الدعوى والمرسلة إلى شعبة االستئناف مع ھذا 

ضي االستئناف مع إشعار جلسة االستماع، وتحدیدھا كمصنفات وإدخالھا إلى السجل لدى إعادة الدعوى على ید القرار إلى قا
 قاضي االستئناف لدى إعادة الدعوى وإكمال السجالت وفق ما ھو منصوص علیھ بموجب القانون.  

 
  

 
 انظر الصفحة التالیة - ھام

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 2من  2صفحة 

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

 
 ھذا الیوم                  . 

 
 

 مجلس المراجعة 
 
 

 ___________________________________ 
  
 الرئیس  
  

 
 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 
ة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو من القانون العام لوالی (b)17-96 §و Ch. 84 مرخص وفقاً للبندین 

یجب أن یتوافق  داري لوالیة كاروالینا الشمالیة.من القانون اإل 24C .0504 04شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند 
 من القانون العام لوالیة كارولینا الشمالیة.  Ch. 84التمثیل القانوني 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 یكون ألي معلومات تقدم إلى 
 أرسلت إلى الطرف المعني. الممثل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو

 
، 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.  
 
 

 تاریخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني:    تاریخ تقدیم طلب االستئناف:  
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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
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