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یُعلِمك بمیعاد بجلسة الحضور الشخصي. ھذا نموذج إلخطار 
 انعقادھا والمسؤول عن عقدھا والمسائل التي ستتم مناقشتھا.

 [####] رقم قرار الشكاوى:      فیما یتعلق بـ:

 صاحب العمل                                        لمتظلم                       

 االسم      االسم
 العنوان      العنوان

 المدینة، الوالیة، الرقم البریدي    المدینة، الوالیة، الرقم البریدي
 

  )الكامل(ب :اسم المتظلم

(الرقم). بتقدیم استمارة شكوى من قرار المحكم (االسم)، ورقمھا في الجدول  >المتظلم/ صاحب العمل<قام (التاریخ)، في 
 بشأن المسألة (المسائل) الموضحة أدناه. اسیعقد محكم الشكاوى جلسة أدلة ھاتفیة ویتخذ قرارً 

على إن كانت المسألة (المسائل) الموضحة مختلفة عن المسألة (المسائل) التي قررھا المحكم، یجوز لك االعتراض 
الجلسة ولن یستمع محكم الشكاوى إلى األدلة ویتخذ قراًرا في أیة مسألة اعترضت علیھا دون موافقة كتابیة منك أو تنازل 

 عن عمل موافقة كتابیة في الجلسة.
 إن كنت تقدم تقریًرا بشأن الجلسة، ال تنتظر في الطابور. أخبر عامل االستقبال أنك حاضر من أجل الجلسة.

 (العنوان) : موقع الجلسة
 (المدینة، الوالیة، الرقم البریدي)  

 (الیوم/الشھر/السنة). تاریخ الجلسة: 
 دقیقة(رقم)  لمدة(الدقائق:الساعات صباًحا/مساًء بالتوقیت الشرقي/شرق الوالیات المتحدة)  میعاد الجلسة: 

 (االسم) محكم الشكاوى: 
 xxx-xxxx(xxx)الفاكس:      xxx-xxxx(xxx)الھاتف: 

 (NAME.NAME@NCCOMMERCE.COM)البرید اإللكتروني: 
 

 موضوع (مواضیع) الجلسة:

 المتظلم:

 

 

 

 

 تاریخ اإلرسال: شھر/یوم/سنة

 اقرأ الجانب اآلخر من الورقة لمزید من المعلومات

 حرف) 4000إلى  1النص (من 

 في ھذا القسم ُتذكر المسائل التي ستتم مناقشتھا في الجلسة. .1
2.  
3.  
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اإخطار   بجلسة بالحضور شخصّیً

الذي تم إرسال نسخ لھ منك. ھناك نسخ من أ كیفیة الطعن على قرار مبدئي والمشاركة في منشور الجلسة "برجاء قراءة 
 .des.nc.govاألمن الوظیفي المنشور الذي یحتوي على أجوبة األسئلة الشائعة على موقع 

 

 

 

 

ب. إن أردت اإلدالء بشھادة شھود، علیھم أداء الیمین القانوني في الجلسة. إن كانت القسم القانوني مطلو كیفیة تقدیم أدلة:
لدیك مستندات أو تسجیالت إلكترونیة أو أیة أدلة أخرى ترید أن یطلع علیھ المسؤول عن الجلسة، علیك إرسالھا أو تسلیمھا 

 للمسؤول عن الجلسة وكافة األطراف. یجب استالم األدلة قبل الجلسة.

یجب وجود أدلة إثبات أو نفي ألي اختبار أو نتائجھ. یجب أن تتضمن األدلة  صل المتعلق بالمخدرات و/أو الكحولیات:الف
، یتطلب قانون تنظیم فحص المواد المراقبة North Carolinaأیًضا قواعد و/أو سیاسات العمل. في والیة نورث كارولینا 

N.C.G.S. 95-230 et seq.ات لشروطھا اإلجرائیة، ما لم یقم بعمل االختبار وزارة المواصالت ، أن تمتثل االختبار
األمریكیة أو اللجنة التنظیمیة النوویة. بدالً من تقدیم شھادة حیة من الموظف المعملي في جلسة المطالبات المطعون فیھا، 

متثال التي تم التحفظ علیھا و/أو اال وتسلسل الموادیمكن تقدیم شھادة من ممثل المعامل إلثبات نتائج فحص المواد المراقبة، 
لكافة االختبارات وإعادة االختبارات المنصوص علیھا في قانون الوالیة أو القانون الفیدرالي. یتم الموافقة على نتائج االختبار 

ن المسؤول عالمتظلم أثناء الجلسة أو من خالل اإلقرار المشفوع بیمین. أیة مستندات مقدمة إلى  اأو نص علیھ اإن أقر بھ
 الجلسة یجب تقدیمھا أیًضا إلى الطرف اآلخر قبل الجلسة. إن كانت لدیة أیة أسئلة، اتصل برئیس محكمین الشكاوى.

 یتم تقدیم أي طلب بتغییر میعاد أو تاریخ أو مكان الجلسة إلى محكم الشكاوى. التأجیالت:

تفیة وطلب جلسة بالحضور شخصّیًا، وأي طلب من لدیك الحق في االعتراض على الجلسة الھا جلسات الحضور الشخصي:
 ھذا النوع یجب تقدیمھ لمحكم الشكاوى.

یحق ألي متظلم أو صاحب عمل تقدیم شكوتھ أو تمثیل نفسھ (بذاتھ) بطول العملیة التظلمیة اإلداریة أو التمثیل القانوني: 
جب على یلتقدیم التظلم وتمثیلھ. یجب تعیین الممثلین القانونیین قبل أیة جلسة إداریة أو مطالعة.  یجوز لھ تعیین ممثل قانوني

تأمین ضد البطالة لدى صاحب العمل) أن  يالممثل القانوني (بما في ذلك األفراد من شركات الغیر الذین یعملون مسؤول
)، b( 96-17، الجزء 84، الباب N.C.G.Sوفًقا لقانون علیھ محاٍم مرخص لھ  فیشر ایكون محامًیا مرخًصا لھ أو شخصً 

 یجب أن تكون إخطارات و/أو شھادات إشراف المحامي كتابیًة.

 

 

 

 

 

 

دقائق في الجلسة الشخصیة، یجوز  10احضر في میعاد جلستك. إن جاء الطرف مقدم الشكوى متأخًرا ملحوظة ھامة:
دقائق یجوز  10لمحكم الشكاوى رفض الشكوى والسماح للمشاركین بالمغادرة. إن تأخر الطرف غیر الطاعن 

 استكمال الجلسة بدونھ.

 

https://des.nc.gov/
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یجوز لمحكم التظلمات إصدار مذكرة استدعاء ومستندات متعلقة بالجلسة. قم بتقدیم الطلب بأسرع ما  مذكرة االستدعاء:
یمكن لكي یتم إرسال مذكرة االستدعاء قبل الجلسة. یجوز للممثلین القانونیین إصدار مذكرات استدعاء على نفقتھم حسبما 

 یرونھ مناسًبا.

 

 للمراسلة:

NC Department of Commerce, Division of Employment Security, Appeals Section, PO 
Box 25903, Raleigh, NC 27611-50 903 

 
 des.public.appeals@nccommerce.comبرید إلكتروني:     )919(707-1060ھاتف:      )919( 733-1228فاكس: 

أو تتصل بنا من أجل قضیتك، برجاء تقدیم اسم المتظلم كامًال، وآخر أربعة أرقام من رقم التأمین  إن كنت تراسلنا
 االجتماعي للمتظلم ورقم التظلم في الجدول.
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