
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم  الموضوع:
 
 
 

 
 صاحب العمل مقدم الطلب

 
 
 
 

 بیان الدعوى:
 

البطالة الساریة منذ                         .  أما بعد، فقد قرر قسم األمن الوظیفي رفع مقدم الطلب دعوى ابتدائیة جدیدة لمزایا تأمین ضد  
لمقدم الطلب، خالل  ("القسم") أن مبلغ المزایا األسبوعیة المستحقة لمقدم الطلب كانت       دوالر، وأن القیمة األعلى لمزایا تأمین ضد البطالة المستحقة

 طلب، كانت       دوالر.سنة المزایا التي بدأھا مقدم ال
 

                      وقد أحیلت الدعوى للحكم القضائي في مسألة الفصل من العمل األخیر،  وأصدر القاضي قراراً قضائیاً في الملف رقم           بتاریخ     
من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  وقد رفع (مقدم الطلب) §  96-14( )، یفید بأن مقدم الطلب (غیر مؤھل) (مؤھل) للمزایا بمقتضى البند 

وقد ظھر األشخاص  (صاحب العمل) استئنافاً للقرار، ونظر قاضي االستئناف (االسم)                          في القضیة المسجلة في الملف رقم           
ئناف:                     .  وأصدر قاضي االستئناف  بتاریخ                          قراراً یفید بأن مقدم التالیة أسماؤھم في جلسة االستماع أمام قاضي االست

وقد استأنف (مقدم الطلب) (صاحب العمل) ذلك  من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  §  96-14الطلب (غیر) مؤھل للمزایا بمقتضى البند ( )
 القرار.

 
 لواقعة:تقریر ا

 
طلب قد سجل للعمل .  رفع مقدم الطلب دعاوى مستمرة بخصوص مزایا تأمین ضد البطالة للفترة من                  حتى                    .  وكان مقدم ال1

من القانون العام  (a)15-96 §بند المزایا بموجب اللدى القسم واستمر في رفع التقاریر إلى مكتب توظیف تنفیذاً لتعلیمات القسم، وقدم دعوى بخصوص 
 لوالیة كاروالینا الشمالیة.

 
 .  .  بدأ مقدم الطلب بالعمل لدى صاحب العمل بتاریخ        بمنصب              .  وكان یوم العمل األخیر لمقدم الطلب ھو             2

 
 
 

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 4من  2صفحة 

 
 مذكرة قانونیة:

 
الفرد یعتبر غیر مؤھل لتلقي أي من المزایا المتبقیة إذا قرر القسم أن الفرد ینص قانون األمن الوظیفي لكاروالینا الشمالیة أن 

كان عاطالً عن العمل خالل رفع دعوى المطالبة، وذلك بسبب رفضھ العودة إلى العمل لدى صاحب العمل دون سبب وجیھ 
 د استالمھ إشعاراً من صاحب العمل، وذلك تحت أحد الظروف اآلتیة:یمكن أن یُعزى إلى صاحب العمل وبع

 
استُدعي الفرد للعودة إلى العمل خالل أربعة أسابیع من تسریحھ مؤقتاً. إن كلمة "التسریح المؤقت" المستخدمة في ھذا  )1(

عمل وكان البند القرعي تعني الفصل المؤقت عن العمل لعدم وجود عمل متاح للفرد خالل فترة فصلھ عن ال
الفرد ال یزال خاضعاً لراتب صاحب العمل وال یزال یمتلك وظیفة مستمرة لدى صاحب العمل یستطیع أن 

 یستدعیھ للعودة إلیھا في أي وقت.
 

استُدعي الفرد للعودة إلى العمل في أسبوع كانت متطلبات البحث عن العمل قد استوفیت فیھ بموجب البند  )2(
96-14.7(g)  بوظیفتھ.بسبب التزامھ 

 
 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.(c)14.11-96 §البند 

 
 :االستنتاج القانوني

 
المقدمة في القضیة الحالیة، تم البت في أي دلیل محل تنازع من خالل الوصول إلى تقریر الواقعة، وذلك استناداً إلى البینة المقبولة الموثوقة  

 في جلسة االستماع.
 

 ویستنتج الموقع أدناه من البینة المقبولة الموثوقة والوقائع المعثور علیھا أن   
 

وتأسیساً على ما سلف ذكره، یجب (إقرار/عكس/تعدیل) حكم قاضي االستئناف.  كما یجب اعتبار مقدم الطلب (موھالً) (غیر مؤھل) الستالم  
 مزایا تأمین ضد البطالة. 

 
 :القرار

 
 ) القرار الصادر عن قاضي االستئناف.  تعدیل) (عكس) (إقرارتم (

 
مقدم الطلب الستالم مزایا التأمین ضد البطالة  أھلیةمقدم الطلب الستالم مزایا التأمین ضد البطالة اعتباراً من         .  عدم أھلیةوتقرر 
 اعتباراً من          .

 
 كامبل في ھذا االستئناف وھما یقران على ھذا القرار.وقد شارك أعضاء مجلس المراجعة فرید ف. ستین الثاني وستان  

 
 ھذا الیوم                     . 

 
 مجلس المراجعة 

 
 

 ___________________________________ 
  
 الرئیس  
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 4من  3صفحة 

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

االطالع على النشرة  على الرغم من أن المجلس ال یقدم المشورة القانونیة، نرجو منكیظھر تاریخ 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.

 
 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

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

 كاروالینا الشمالیة.
 

) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا بموجب البندین 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (
§§ 96-15(h) )وi  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة ( 

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

م االلتماسات ) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بالید أو بالبرید المسجل وطلب إشعار باستالمھا.  یجب تسلی10خالل عشر (
 لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  

 أ. جون ھوماني
 المستشارینرئیس 

 وزارة تجارة كاروالینا الشمالیة 
 قسم األمن الوظیفي

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

 
) تبلغ المحكمة العلیا برغبتك في 1إذا اسلمَت التماساً للمراجعة القضائیة من طرف آخر، فلن تكون طرفاً في دعوى المراجعة القضائیة مالم: (  مالحظة:

ل بم2) أیام تتبع استالمك لاللتماس، أو (10أن تكون طرفاً في الدعوى خالل عشرة (  من القانون1A-1 §من البند  24قتضى الحكم ) ترفع طلب تدخُّ
 العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.

 
 إشعار إلى جمیع األطراف المعنیة

 
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة (بمن فیھم  24A .0105(32) 04یجب أن یكون الممثل القانوني، كما ینص البند  

 (b)17-96 §و .Ch 84 عمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً وفقاً للبندیناألفراد الذین یدیرون تأمین صاحب ال
 24C 04من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند  

 84القضائیة مع البند  یجب أن یتوافق التمثیل القانوني في الدعاوىمن القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.  0504.
.Ch  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة 

 
 

 انظر الصفحة التالیة - ھام
 

NCHLA 333 

http://www.ncesc.com/
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


 

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم 
 4من  4صفحة 

 
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 
 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.  
 

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 ھذا،   القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.من (2)(g)18-96 §بمقتضى البند 
سوف یرَسل إلیك بالبرید إشعار منفصل بإعادة المبلغ أو قرار إعادة المبلغ المدفوع من قسم نزاھة المزایا/وحدة مراقبة دفعات 

أو قرار إعادة المبلغ المدفوع قیمة المبلغ الذي ستتم إعادتھ والغرامات سوف یفصل إشعار إعادة المبلغ المدفوع   المزایا.
نلفت انتباھك إلى أن الطریقة الوحیدة للموافقة على إعادة المبلغ المدفوع ھي رفع التماس   المترتبة، ضمن تفاصیل أخرى.

ھو موضح أعاله، وبموجب قانون والیة  للمراجعة القضائیة لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى المحكمة العلیا كما
) 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(
 
 

 یخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني:  تار   تاریخ تقدیم طلب االستئناف: 
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