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Đây là một mẫu bảng hỏi qua điện thoại cần 
phải được hoàn thành và gửi cho Trọng tài 
Kháng cáo trước buổi điều trần. Quý vị nên 
liệt kê số điện thoại của quý vị cũng như tên 
và số điện thoại của nhân chứng.  

BẢNG HỎI ĐIỀU TRẦN QUA ĐIỆN THOẠI 

NGÀY ĐIỀU TRẦN: (01/01/2017)   THỜI GIAN ĐIỀU TRẦN: (10:30 AM/PM EST/EDT) 
TRỌNG TÀI KHÁNG CÁO: (TÊN)      SỐ SỔ GHI ÁN: (ACB1234) 

VUI LÒNG GỬI LẠI MẪU ĐƠN NÀY VỚI TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NHỮNG 
NGƯỜI THAM GIA CHO BUỔI ĐIỀU TRẦN KHÁNG CÁO BẢO HIỂM THẤT 
NGHIỆP SẮP TỚI. 

Điều quan trọng là quý vị phải cung cấp cho trọng tài kháng cáo số điện thoại chính xác cho nhân 
chứng của quý vị. Quý vị cũng nên nói với các nhân chứng của quý vị để chuẩn bị cho cuộc gọi 
điện thoại vào thời gian quy định.  

Vui lòng liệt kê tất cả những người quý vị muốn kháng cáo được tự do gọi cho phiên tòa của quý 
vị. Nếu quý vị là người khiếu nại hoặc chủ lao động hoàn thành mẫu đơn này và quý vị muốn 
tham gia buổi điều trần, vui lòng ghi rõ thông tin về quý vị và số điện thoại của quý vị. 

Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng trọng tài kháng cáo có số điện thoại chính xác 
cho quý vị và các nhân chứng của quý vị. Lưu ý: Nếu quý vị sẽ sử dụng điện thoại di 
động cho buổi điều trần, quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đang ở trong khu 
vực có tín hiệu rõ ràng. Nếu quý vị đang sử dụng điện thoại cố định, quý vị có trách 
nhiệm đảm bảo rằng điện thoại của quý vị đang hoạt động và đường dây điện thoại 
không ở chế độ đang sử dụng. Việc không tham gia buổi điều trần do các vấn đề với 
điện thoại hoặc số điện thoại của quý vị có thể dẫn đến việc bằng chứng của quý vị 
không được xem xét, hoặc bãi bỏ đơn kháng cáo của quý vị. 
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LƯU Ý QUAN TRỌNG Nếu quý vị không có dịch vụ điện thoại, vui lòng báo cáo với văn 
phòng của Ban An ninh Nghề nghiệp gần nhất nơi ở của quý vị. Vui lòng có mặt (15) mười lăm 
phút trước khi buổi điều trần diễn ra. Nói với nhân viên lễ tân rằng quý vị có mặt ở đó để tham 
dự một buổi điều trần kháng cáo qua điện thoại.   

Địa điểm Phòng An ninh Việc làm 
(Thành phố, Tiểu bang) 

Mã vùng + Số điện 

   

Xin vui lòng gửi lại bảng hỏi này ngay khi có thể. Lưu ý rằng mẫu này có thể được gấp lại và gửi 
qua bưu điện. 

Địa chỉ nhận bảng hỏi: Bộ Thương mại Bắc Carolina, Phòng An ninh Việc làm, Bộ phận Kháng 
cáo, PO Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903. Quý vị cũng có thể fax mẫu đơn này cho trọng tài 
kháng cáo theo số fax ở mặt trước của thông báo điều trần. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể 
gọi cho Bộ phận Kháng cáo theo số 919-707-1060 hoặc liên hệ với chúng tôi qua 
email:  des.public.appeals@nccommerce.com 

CÁC BÊN THAM GIA BUỔI ĐIỀU TRẦN 
NGUYÊN ĐƠN □   hay CHỦ LAO ĐỘNG □ 

TÊN        MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI 
___________________________         ___________________________________ 
___________________________         ___________________________________ 
___________________________         ___________________________________ 
___________________________         ___________________________________ 
___________________________         ___________________________________ 
___________________________         ___________________________________ 

XIN VUI LÒNG SỬ DỤNG THÊM TỜ NẾU CẦN THIẾT 

THÔNG TIN YÊU CẦU VỀ NGƯỜI GỬI BIỂU MẪU NÀY 

Tên ____________________________      Chức danh ____________________________ 

Chữ ký ____________________________     Ngày ____________________________ 

mailto:des.public.appeals@nccommerce.com
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GẤP Ở ĐÂY 

Địa chỉ gửi lại bảng hỏi: 
[TÊN NGƯỜI NHẬN] 
[Địa chỉ của người nhận] 
[Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip] 

Bộ Thương mại Bắc Carolina  
Ban An ninh Nghề nghiệp 
Chú ý: Trọng tài Kháng cáo [Trọng tài] 
P.O. Box 25903 
Raleigh, NC 27611-5903 

[Số sổ ghi án] 
[Ngày gửi email] 

GẤP Ở ĐÂY 




