
Sở Thương Mại North Carolina 
Đơn vị Đảm bảo Việc làm 

Bảo hiểm Thất nghiệp 
999999 

Thông báo mới về nghỉ việc 

JOHN DOE          
700 WADE AVE
UNIT 32
RALEIGH, NC 27605-1154

Ngày gửi thư: 24/2/2017 
Tên người nộp đơn:JOHN DOE 
Số An sinh Xã hội :<Số ASXH> 
Ngày đơn có hiệu lực: <Ngày có hiệu lực> 
Số TK chủ doanh nghiệp: 
<Số TK chủ doanh nghiệp> 

Thông tin nghỉ việc dành cho người nộp đơn ở trên từ phía quý doanh nghiệp không được nhận 
trong thời gian yêu cầu của luật pháp, vì vậy, thông tin đó không thể được dùng để nêu lên vấn đề 
nghỉ việc khi quyết định tính đủ điều kiện để người nộp đơn có thể nhận được trợ cấp. Đạo luật 
chung §96-15(b)(2). 

Quyết định này không bao gồm thông tin nghỉ việc dành cho người nộp đơn ở trên của quý 
doanh nghiệp sẽ là quyết định cuối cùng nếu quý doanh nghiệp không nộp đơn kháng cáo. 
Đơn kháng cáo phải được nộp online trong vòng 30 ngày bằng cách đăng nhập vào 
des.nc.gov  hoặc fax đến số 919.857.1296. Đơn kháng cáo phải được đệ trình không được 
muộn hơn <ngày tháng>. 

Nếu nộp đơn kháng cáo bằng fax, có thể viết trực tiếp đơn kháng cáo của quý doanh nghiệp 
lên quyết định này, hoặc viết vào một tờ giấy khác. Hãy chắc chắn đã ký và ghi ngày tháng 
vào đơn kháng cáo. Vui lòng nêu rõ mục đích và nguyên nhân kháng cáo. Chẳng hạn, quý 
doanh nghiệp có thể viết “Tôi kháng cáo lại quyết định này bởi vì,” và sau đó nêu rõ lý do 
kháng cáo. 

Nếu đơn kháng cáo được nộp đúng thời hạn, Quan tòa Kháng cáo sẽ tổ chức phiên điều trần 
về vấn đề này và đưa ra quyết định. 

Vui lòng giúp chúng tôi ngăn chặn việc lừa đảo để hưởng bảo hiểm thất nghiệp bằng cách trả lời đúng lúc và chính xác 
những yêu cầu bổ sung thông tin 
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