
North Carolina Department of Commerce 
Division of Employment Security 

Unemployment Insurance 
 

noticeId 

name addressLine1 
addressLine2 city, 
state zip country  

Quyết định 
Ngày gửi thư: 1/1/2001 
Ngày quyết định: January 1, 2001 

 Mã số được cấp: 0 
Loại: 
Mục: 
Năm trợ cấp kết thúc: January 1,2001 
Tới: firstName 

 middleInitial 
      lastName suffix 

Số An sinh Xã hội: XXX-XX-ssn 
Quyết định bởi Quan tòa 

QUYẾT ĐỊNH: 

stmtOpt1 

NGUYÊN NHÂN: 

stmt 

KẾT LUẬN: 

cnclsnOpt 

Ngày quyết định: January 1, 2001 Quyền kháng cáo hết hạn: January 1, 2001 

Help us prevent UI Fraud. Report suspected UI Fraud online at des.nc.gov Post Office Box 
25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 

NC ADJ 100 



North Carolina Department of Commerce 
Division of Employment Security 

Unemployment Insurance 
 

noticeId 
Quyền Kháng cáo: Đây là quyết định cuối cùng nếu bên bị thiệt hại không kháng cáo trước khi quyền kháng cáo hết 
hạn. Đơn kháng cáo có thể được nộp online bằng cách đăng nhập vào des.nc.gov; hoặc gửi thư đến bộ phận kháng 
cáo DES, hộp thư 25903, Raleigh, NC27611-5903; hoặc gửi fax đến số 919.857.1296. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
xem thêm nội dung về KHÁNG CÁO VÀ ĐIỀU TRẦN kèm theo. 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Nếu quyết định này tạo ra việc chi trả lố, bạn sẽ nhận được thông báo riêng về việc chi 
trả lố từ Bộ phận Kiểm soát Thanh toán Trợ cấp/Liêm chính về Trợ cấp của DES. Bên cạnh những nội dung khác, 
thông báo này sẽ nêu rõ số tiền chi trả lố và tiền phạt nếu áp dụng. Vui lòng chú ý rằng cách duy nhất bạn có thể phản 
đối việc chi trả lố là nộp đơn kháng cáo quyết định này và số tiền chi trả lố đó theo quy định của DES và North 
Carolina. Xin lưu ý khi người nộp đơn đã nhận tiền trợ cấp có đơn kháng cáo bị bãi bỏ, số tiền trợ cấp nhận được sẽ là 
tiền chi trả lố phải được hoàn trả cho Đơn vị. Luật pháp yêu cầu những ai nhận tiền trợ cấp vốn không phải của mình 
“vì bất kỳ lý do nào” cần phải trả lại số tiền trợ cấp đã nhận, kể cả khi các quyết định tại mọi Đơn vị hay tòa án đã bị bãi 
bỏ khi kháng cáo. Đạo luật chung §96-18(g)(20). 
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