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Susan S. Doe
888 North 10th Street
Siler City, NC 27344-2421

VỀ VIỆC:    Susan S. Doe và  Management Group Inc. 
Quyết định của Cơ quan Cấp cao số 17(UI)0295 

Kính gửi Bà Doe: 

Theo đây chúng tôi xác nhận về việc đã nhận được thư của bà gửi đến văn phòng này vào ngày 20 
tháng 03 năm 2017. Có vẻ như bà đang cố gắng nộp đơn kháng cáo phản đối Quyết định của Cơ 
quan Cấp cao đã được đề cập ở trên sau khi Quyết định của Cơ quan Cấp cao được gửi cho bà vào 
ngày 21 tháng 02 năm 2017. Đơn kháng cáo phản đối Quyết định của Cơ quan Cấp cao được nộp 
tại Tòa Thượng Thẩm, chứ không phải với Ban Xét duyệt ("Ban") hoặc Phòng An ninh Việc làm 
("Phòng"). Như đã nêu trong Quy chế chung của Bắc Carolina, Mục số 96-15 (h), đơn kháng cáo 
lên Tòa Thượng Thẩm được nộp cho Văn phòng của Viên lục sự Tòa án Tối cao với một bản sao 
được tống đạt tới Phòng An ninh Việc làm và bất cứ bên nào khác. Do đó, chúng tôi sẽ trả lại cho 
bà thư đã gửi. 

Mặc dù Ban Xét duyệt và Phòng An ninh Việc làm không thể đưa ra lời tư vấn pháp lý nào, nhưng 
đính kèm theo đây là một cuốn sách nhỏ có tiêu đề Đánh giá về Pháp luật: Kháng cáo Quyết định 
của Cơ quan Cấp cao lên Tòa Thượng Thẩm. Ngoài ra, kèm theo là một bản sao của Quy chế chung 
của Bắc Carolina, Mục số 96-15 (h), liên quan đến việc xem xét lại pháp luật. Hy vọng rằng cuốn 
sách nhỏ này và bản sao của Quy chế chung của Bắc Carolina, Mục số 96-15 (h) sẽ cung cấp đầy đủ 
thông tin về cách thức có được bản xét duyệt tư pháp của một Quyết định của Cơ quan Cấp cao. 

Trân trọng, 

John Q. Lawyer 
Luật sư 

Đính kèm 
cc: Management Group Inc. (chỉ bằng chữ) 
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