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NGÀY 

NGUYÊN ĐƠN HOẶC CHỦ LAO ĐỘNG 
ĐỊA CHỈ  
THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, MÃ VÙNG 

VỀ VIỆC: TÊN VỤ KIỆN và 
Bộ Thương mại Bắc Carolina, Phòng An ninh Việc làm 
Quyết định của Cơ quan Cấp cao số (MÃ SỐ VỤ KIỆN) 
Mã số hồ sơ nộp lên Tòa Thượng Thẩm (MÃ SỐ HỒ SƠ TÒA ÁN) 

Kính gửi NGUYÊN ĐƠN HOẶC CHỦ LAO ĐỘNG: 

Theo đây chúng tôi xác nhận về việc đã nhận được bản sao Đơn yêu cầu Xét duyệt Tư pháp đối với 
Quyết định của Cơ quan Cấp cao số (MÃ SỐ HỒ SƠ VỤ KIỆN) được nộp lên Tòa Thượng Thẩm của hạt 
(TÊN HẠT) vào ngày (NGÀY).  Đơn yêu cầu Xét duyệt Tư pháp đã được nhận tại văn phòng ngày vào 
ngày (NGÀY) bằng (THƯ THÔNG THƯỜNG, HOẶC THƯ XÁC NHẬN, YÊU CẦU TRẢ LẠI).  

Nếu Đơn yêu cầu Xét duyệt Tư pháp tuân thủ tất cả các yêu cầu được nêu trong Quy chế chung của Bắc 
Carolina, Mục số 96-15 (h), một bản sao của hồ sơ kháng cáo sẽ được gửi cho Viên lục sự Tòa Thượng 
Thẩm của hạt (TÊN HẠT) trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được Đơn yêu cầu Xét 
duyệt Tư pháp theo quy định trong Quy chế chung của Bắc Carolina, Mục số 96-15 (h). Một bản sao hồ sơ 
sẽ được cung cấp cho tất cả các bên vào cùng thời điểm mà hồ sơ như vậy được gửi cho Viên lục sự Tòa 
Thượng Thẩm. 

Một bản sao của giấy xác nhận này được gửi đến (TÊN CỦA NGUYÊN ĐƠN HOẶC CHỦ LAO ĐỘNG), 
(Nguyên đơn hoặc Chủ lao động) theo đây. (Nguyên đơn hoặc Chủ lao động) được thông báo rằng 
(Nguyên đơn hoặc Chủ lao động) không phải là một bên liên quan đến thủ tục xét duyệt tư pháp trừ 
khi (Nguyên đơn hoặc Chủ lao động) thông báo cho Tòa án bằng văn bản về việc (Nguyên đơn hoặc 
Chủ lao động) mong muốn trở thành một bên liên quan đến thủ tục xét duyệt tư pháp trong vòng 
mười (10) ngày sau khi nhận được Đơn yêu cầu Xét duyệt Tư pháp, hoặc trừ khi Chủ lao động nộp 
đơn kiến nghị để can thiệp theo Quy chế chung của Bắc Carolina, Mục số 1A-1, Quy tắc 24. 

Trân trọng, 

TÊN CỦA LUẬT SƯ 
Luật sư 

(RSA/hrb) 
cc: (TÊN CỦA NGUYÊN ĐƠN HOẶC CHỦ LAO ĐỘNG) 
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