
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 أمر تقدیم إقرارات خطیة

  الموضوع:
 قرار الھیئة العلیا رقم

 

 
 صاحب العمل مقّدم الطلب 

 
 

ُعرضت ھذه القضیة على مجلس المراجعة ("المجلس") ، العام لوالیة كاروالینا الشمالیةالقانون  (e)15-96و  (c)4-96 §§البندین  بموجب 
لـ(قرار الحفظ) (القرار) الصادر عن قاضي االستئناف        في ملف االستئناف رقم .  وقد طلب              استئناف(مقدم الطلب) (صاحب العمل)للنظر في 

 رفقة نسخة عن النموذج).في نموذج االستئناف مراجعة للدعوى (م
 

 ولغایة النظر في أساس طلب  لمراجعة الدعوى، یجب أن یقدم                     إقرارات خطیة موقعة ومحلّفة لدى الكاتب العدل تشرح أو 
في المثول لدى قاضي              توفر إجابات على الظروف المحددة (األسماء واألماكن والتواریخ واألوقات إلخ...) التي أحاطت بإخفاق            

ِسل إلى جمیع االستئناف یوم         ، و/أو إخفاقھ في طلب تغییر التاریخ و/أو الوقت المحدد لعقد جلسة االستماع وفق إخطار جلسة االستماع الذي أر
 معلومات قد یمتلكھا حول ھذه المسألة.األطراف یوم                      .  كما یستطیع                     تقدیم إقرار حول أي 

 
إلى األطراف المعارضة ویجب أن تحتوي على بیان للشھادة بأنھ قد تم إرسال نسخة إلى الطرف یجب أن تقدم اإلقرارات بالشكل المذكور آنفاً  

قبل  Raleigh, NC 27611-8263، 28263اإلقرارات من جانب مجلس المراجعة على صندوق البرید  استالمعالوة على ذلك، یجب . المعارض
مساًء حسب التوقیت الشرقي یوم                        .  سوف یؤدي إخفاق أي طرف في االلتزام بأي من الشروط المذكورة في عدم النظر  5:00الساعة 

تبر أي نسخة مقروءة مرسلة بالفاكس أنھا تُعفي اإلقرارات من جانب مجلس المراجعة خالل مراجعتھ، أو في رفض استئناف/طلب  لمراجعة الدعوى.  
 من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة. 24A .0106 24)، بموجب البند 919( 715-7193استُلمت بتاریخ إرسالھا بالفاكس إلى الرقم 

 
 وبذلك أمرت المحكمة. 

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

 
 
 
 
 
 

 انظر الصفحة التالیة -ھام 
 

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم
 2من  2صفحة 

 
 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  
 (b)17-96 §و Ch. 84 األفراد الذین یدیرون تأمین صاحب العمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً وفقاً للبندین 

 24C 04العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند من القانون 
یجب أن یتوافق التمثیل القانوني في الدعاوى القضائیة مع القانون العام من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.   0504.

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.   Ch. 84لوالیة كاروالینا الشمالیة. 
 

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

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

، 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 تئناف.  قرار إداري أو قضائي تتم مراجعتھ الحقاً إثر االس

 
 

 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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