معلومات هامة عن االستئنافات
أنت تتسلم هذه المعلومات الهامة عن حقوقك ومسؤولياتك ألنه قد تم تقديم استئناف كرد على قرار تم اتخاذه بواسطة إدارة مساعدات البطالة ( .)DUAمن المهم أن تقوم بقراءة هذه
المعلومات بعناية وأن تبدأ من اآلن في االستعداد لجلسة االستماع الخاصة بك.
سيقوم قسم جلسات االستماع بإدارة مساعدات البطالة ( ) DUAبتحديد موعد لجلسة االستماع خالل األسابيع القليلة القادمة .ستقوم إدارة مساعدات البطالة ( )DUAبإرسال إشعار جلسة االستماع
موضحا ً به التاريخ والموعد والمكان الذي ستعقد فيه جلسة االستماع .نرجو مالحظة أن "المستأنف" هو الشخص أو الكيان الذي طلب عقد جلسة االستماع .و"الطرف غير المستأنف" هو
الشخص أو الكيان الذي لم يطلب عقد جلسة استمع ،ولكنه قد يتأثر بنتيجة جلسة االستماع.
عقد جلسة االستماع
سيقوم مفتش المراجعة بإدارة مساعدات البطالة ( ) DUAبعقد جلسة االستماع .وظيفة مفتش المراجعة هي التأكد من تواجد جميع الحقائق الهامة حتى يتمكن المراجع من اتخاذ قرار قانوني
وعادل .في معظم الحاالت ،ستكون جلسة االستماع فرصتك الوحيدة لعرض الشهادات واألدلة التي تدعم قضيتك .سيقوم مفتش المراجعة باتخاذ القرار فقط على أساس الشهادات واألدلة المقدمة
في جلسة االستماع.
في بداية جلسة االستماع ،سيقوم مفتش المراجعة بما يلي:
• توضيح قواعد جلسة االستماع وسيحيطك علما ً بأن جلسة االستماع سيتم تسجيلها
• تحديد جميع األطراف (المدعي ،وجهة العمل ،وأي شهود آخرين)
• توضيح القضية (القضايا) القانونية التي سيتم اتخاذ قرار بصددها في جلسة االستماع
• مطالبة كل شخص سيقوم باإلدالء بشهادته بأن يحلف اليمين أو يؤكد أن كل ما سيقوله هو حقيقي
• سيسألك إذا ما كانت لديك أية أسئلة عن جلسة االستماع
بعد أن يقوم مفتش المراجعة بتوضيح الق واعد ،سيبدأ المفتش في طرح أسئلة عليك وعلى الطرف اآلخر عن القضية .عندما تقوم أنت أو الطرف اآلخر باإلجابة على األسئلة ،يسمى ذلك شهادة.
سيسمح لجميع األطراف في جلسة االستماع باإلدالء بشهاداتهم .كما سيسمح لجميع األطراف أيضا ً باستجواب الشهود وتقديم أدلة أخرى (مثل المستندات أو الخطابات) .سيقوم مفتش المراجعة
بطرح أ سئلة على مدار جلسة االستماع للتأكد من تواجد جميع المعلومات الهامة .في معظم الحاالت ،لن يسمح لألطراف باإلدالء بشهاداتها عن طريق قراءة بيان طويل معد سلفاً.
في بعض الحاالت ،قد يحضر رب العمل في جلسة االستماع كشاهد (بدالً من أن يكون طرفا ً في القضية) ألن رب العمل أخفق في إرسال معلومات كاملة ودقيقة إلى إدارة مساعدات البطالة
( .) DUAفي تلك الحاالت ،لن يسمح لرب العمل باستجواب شهوده أو طرح أسئلة على المطالب وشهود المطالب.
سيقرر مفتش المراجعة ماهية المعلومات والمستندات التي سيتم إدراجها في السجل الرسمي وسيتحكم في نظام ترتيب اإلدالء بالشهادات عن طريق إخطار األطراف بدورهم في الحديث .وتبعا ً
لطبيعة القضايا المطروحة ،قد يسمح للمطالب أو رب العمل باإلدالء بشهادته أوالً .على سبيل المثال ،إذا كان هناك إدعاء بأن المطالب قد تم فصله من وظيفته بسبب سوء سلوك ،سيقوم رب
العمل وشهوده عادة باإلدالء بشهادتهم أوالً .إذا كانت القضية هي لتحديد ما إذا كان المطالب قد ترك وظيفته بمحض اختياره ،سيقوم المطالب وشهوده باإلدالء بشهاداتهم أوالً.
جلسات االس تماع التي تتضمن طرف واحد فقط (على سبيل المثال ،أهلية المطالب للحصول على تدريب أو مسؤولية رب العمل عن الضرائب) تعقد بطريقة مماثلة ولكن مع حضور طرف واحد
فقط لإلدالء بشهادته.
تواجد األطفال في جلسة االستماع
ألن جلسة االستماع سيتم تسجيلها ،ال تسمح إدارة مساعدات البطالة ( ) DUAبتواجد األطفال في جلسة االستماع .إضافة إلى ذلك ،وألسباب تتعلق باألمن والسالمة ،ال يمكن إبقاء األطفال في
منطقة االنتظار بدون إشراف .األطراف التي تحضر أطفال معها بدون تواجد شخص لإلشراف عليهم لن يسمح لهم بالمشاركة في جلسة االستماع.
التمثيل في جلسة االستماع
لك الحق في أن يتم تمثيلك بواسطة محامي ،أو وكيل ،أو مناصر قانوني .إذا لم يكن لديك محام أو كنت ال تستطيع تحمل تكلفته ،يمكنك االتصال بإحدى المنظمات القانونية المدرجة على الصفحة
األخيرة من هذا المستند.
إذا كنت ترغب في أن يتم تمثيلك في جلسة االستماع ،يتعين عليك إيجاد محام أو ممثل قانوني على الفور  .بعد تحديد موعد جلسة االستماع ،لن يتم منحك حق التأجيل إلتاحة الوقت لك للعثور
على محام .نرجو العلم بأن رسوم الخدمات المقدمة من قبل محام أو وكيل قانوني إلى المطالب فيما يتعلق بجلسة استماع مطلوبة من قسم جلسات االستماع ،لن يتم تعويضها إال إذا تم تقديمها إلى
إدارة مساعدات البطالة ( )DUAالعتمادها .المادة ( .) G.L. c. 151A, s. 37ويعني ذلك أنه إذا كان لديك محام ،يتعين عليه الحصول على تصريح من إدارة مساعدات البطالة ( )DUAقبل
محاسبتك على تكلفة خدماته.
اإلعداد لجلسة االستماع
لكي تستعد لجلسة االستماع الخاصة بك ،يتعين عليك جمع أية مستندات يمكنها أن تدعم الحقائق التي ذكرتها في قضيتك .ومثل تلك المستندات قد تتضمن سجالت الحضور ،أو سجالت تلقي
الراتب ،أو وصوالت استالم الراتب ،أو المراسالت (بريد إلكتروني أو رسائل عادية) ،أو مستندات العمل ،أو تقييمات جهة العمل ،أو تحذيرات األداء .قم بإحضار جميع المستندات ذات الصلة
إلى جلسة االستماع مع نسخة إضافية لمفتش المراجعة ،ونسخ إضافية لألطراف اآلخرين .إذا كنت ترغب في تقديم أدلة بصيغة إلكترونية ،يتعين عليك االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون
جلسات االستماع بأسرع وقت ممكن .قد يطلب منك توفير التقنيات الالزمة لعرض األدلة اإللكترونية.
إذا كنت تخطط إلحضار شهود لإلدالء بشهاداتهم نيابة عنك ،يتعين عليك تحديدهم واالتصال بهم اآلن لطلب حضورهم في جلسة االستماع .أفضل شاهد بالنسبة لك هو شخص لدية معرفة مباشرة
بالقضايا محل جلسة االستماع .إذا رفض الشخص الذي ترغب في أن يدلي بشهادته الحضور إلى جلسة االستماع نيابة عنك ،يمكنك أن تطلب إصدار مذكرة استدعاء لطلب حضوره( .راجع
القسم التالي حول مذكرات االستدعاء).
مذكرات االستدعاء
لك الحق في مطالبة أي شخص بتوفير المستندات أو الحضور لإلدالء بشهادته في جلسة االستماع الخاصة بك إذا كانت المعلومات ذات صلة بالقضايا محل جلسة االستماع .إذا رفض الشخص
الحضور أو تقديم المستندات ،يمكنك أن تطلب من كاتب العدل أو قاضي السالم ( )Justice of the Peaceأن يصدر مذكرة استدعاء باسم إدارة مساعدات البطالة ( ،)DUAأو إذا كنت
تفضل ذلك ،يمكن إلدارة مساعدات البطالة ( ) DUAأن تصدر مذكرة استدعاء .مذكرة االستدعاء هي وثيقة قانونية تجبر الشخص على اإلدالء بشهادته أو توفير المستندات .بصرف النظر عن
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الجهة التي أصدرت مذكرة االستدعاء ،تقع على عاتقك مسؤولية توصيل (تسليم) مذكرة االستدعاء ودفع أية رسوم تتعلق بالشهود أو بالخدمة .إذا كنت ترغب في أن تقوم إدارة مساعدات البطالة
( ) DUAبإصدار مذكرة االستدعاء ،يجب عليك االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المدرج على إخطار االستئناف ( ،)Appeal Acknowledgementأو إشعار االستئناف
( ،)Appeal Notificationأو إشعار جلسة االستماع ( )Notice of Hearingالمرفق ،بأسرع وقت ممكن للحصول على إرشادات إضافية.
التسهيالت المعقولة
إذا كنت من ذوي اإلعاقة ،يمكنك أن تطلب معاونة أو خدمات المساعد الشخصي أو اية تسهيالت أخرى معقولة ،والتي ستسمح لك بالمشاركة الفاعلة في جلسة االستماع .إذا كنت بحاجة لمثل تلك
التسهيالت ،يجب عليك االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع بمجرد تسلمك لهذا اإلشعار وأخبرنا بالتسهيالت التي تحتاجها .رقم هاتف المكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع
مدرج على إخطار االستئناف ( ،)Appeal Acknowledgementأو إشعار االستئناف ( ،)Appeal Notificationأو إشعار جلسة االستماع ( )Notice of Hearingالمرفق .ستتم
الموافقة على الطلبات المعقولة والضرورية .وتحتفظ اإلدارة بالحق في طلب المستندات الط بية التي تثبت الحاجة للتسهيالت المطلوبة .يمكن استئناف الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها لدى
وزارة العمل األمريكية على رقم الهاتف  ،)909( 912-7298أو وزارة العدل األمريكية على رقم الهاتف .)718( 992-2819
مراجعة المواد المطلوبة
إذا كنت ترغب في مراجعة أية معلومات عن قضيتك قبل جلسة االستماع ،يمكنك االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المدرج على إخطار االستئناف ( Appeal
 ،)Acknowledgementأو إشعار االستئناف ( ،)Appeal Notificationأو إشعار جلسة االستماع ( .)Notice of Hearingستتوفر لك الفرصة ،في يوم جلسة االستماع ،لمراجعة
الملف قبل بدء جلسة االستماع .إذا رغبت في عمل نسخة من ملف القضية قبل جلسة االستماع ،يتعين عليك الحضور شخصيا ً إلى المكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع .وحيث أن بعض
جلسات االستماع تعقد في مكاتب مختلفة ،نرجو منك االتصال قبل الحضور للتأكد من أن ملفك مازال موجوداً لدى المكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع.
خدمة المترجم
سيقوم قسم جلسات االستماع بتوفير مترجم فوري خالل جلسات اال ستماع بدون تحميل الطرف الذي يحتاج لهذه الخدمة أية تكلفة .لكي تطلب مترجم فوري ،يتعين عليك االتصال بالمكتب
اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المدرج على إخطار االستئناف ( ،)Appeal Acknowledgementأو إشعار االستئناف ( ،)Appeal Notificationأو إشعار جلسة االستماع
( )Notice of Hearingالمرفق ،بأسرع وقت ممكن.
الحضور في جلسة االستماع
من الضروري حضورك أنت وشهودك أو ممثليك إلى جلسة االستماع في الوقت المحدد .إذا لم يحضر المستأنف (الشخص أو الكيان الذي طلب عقد جلسة االستماع) إلى جلسة االستماع أو إذا
حضر متأخراً أكثر من  10دقائق بعد الموعد المحدد لبدء الجلسة ،لن يتم عقد جلسة االستماع .عند حدوث ذلك ،سيقوم مفتش المراجعة بإرسال إشعار بالتخلف ( )Notice of Defaultإلى
ً
كتابة خالل  10أيام من تاريخ إرسال إشعار التخلف ( ،)Notice of Defaultويتعين عليه
المستأنف والطرف غير المستأنف .يتعين على المستأنف الرد على إدارة مساعدات البطالة ()DUA
ً
ً
ً
أن يعطي سببا ً مقنعا ً لعدم حضوره لكي يتم عمل موعد آخر لجلسة االستماع .إذا لم يرد المستأنف أو لم يقدم سببا مقنعا خالل  10أيام ،سيتم إلغاء االستئناف وسيظل القرار األصلي ساريا .إذا
أخفق الطرف غير المستأنف في الحضور أو تأخر ألكثر من  10دقائق بعد الموعد المحدد لبدء الجلسة ،سيتم عقد جلسة االستماع في وجود األطراف الحاضرة .يسمح لمفتش المراجعة أن يقرر
إذا ما كانت األطراف التي حضرت متأخرة مسموح لها بالحضور والمشاركة في جلسة االستماع .إذا عقدت جلسة االستماع بدون حضور الطرف غير المستأنف ،سيعتمد القرار فقط على
الشهادات واألدلة التي تم تقديمها في جلسة االستماع.
طلبات التأجيل
بسبب أن قسم جلسات االستماع بإدارة مساعدات البطالة ( )DUAيتعين عليه تقديم حلول سريعة لالستئنافات ،فإن طلبات تأجيل جلسات االستماع لن يتم اعتمادها إال إذا تم تقديم الطلب قبل
الموعد النهائي المدرج على إشعار جلسة االستماع ( .) Notice of Hearingإضافة إلى ذلك ،ستتم الموافقة على التأجيل فقط عند توفر سبب مقنع .من أمثلة األسباب المقنعة عدم توفر طرف
أو شاهد مهم بسب ب تضارب في المواعيد ذي طبيعة جادة ،أو عدم توفر ممثل/محام بسبب تضارب في المواعيد ذي طبيعة جادة.
طلب تأجيل جلسة االستماع المقدم بعد الموعد النهائي ستتم الموافقة عليه في المواقف الطارئة فقط  .من أمثلة المواقف الطارئة إصابة أحد األطراف أو ممثل أو شاهد رئيسي بمرض خطير،
جعل الشخص يسعى للحصول على رعاية طبية أو حصل عليها بالفعل (قد يطلب تقديم المستندات الدالة على ذلك) ،وفاة أحد أفراد عائلة أحد األطراف أو ممثل أو شاهد رئيسي ،أو أي تضارب
ذي طبيعة جادة ،والذي حدث بعد تاريخ الموعد النهائي لطلب التأجيل .طلبات التأجيل الم قدمة بعد تاريخ الموعد النهائي بسبب حصول أحد األطراف أو ممثل على إجازة ،أو عدم توفر وقت
كاف لالستعداد ،أو الجتماع أعمال ،ال تعتبر حاالت طارئة ولن تتم الموافقة على التأجيل بسببها .في حالة عدم قدرة أحد الشهود على الحضور ،يمكن لمفتش المراجعة المضي قدما ً في عقد
جلسة االستماع في موعدها المحدد ،وتقرير ما إذا كان من الضروري استكمال جلسة االستماع في تاريخ آخر ،للحصول على شهادة الشاهد.
جلسات االستماع الهاتفية
ال تطلب إدارة مساعدات البطالة ( )DUAمن األطراف السفر ألكثر من  89ميالً أو ألكثر من ساعة ونصف ،للحضور إلى جلسة االستماع .وعلى ذلك ،في بعض الحاالت ،ستقوم إدارة
مساعدات البطالة ( ) DUAبتحديد موعد جلسة استماع وسيشارك فيها جميع األطراف عبر الهاتف من أماكن مختلفة .قبل عقد جلسة االستماع الهاتفية ،ستقوم إدارة مساعدات البطالة ()DUA
بإرسال نسخ بالبريد من المستندات القان ونية (المستندات التي ستقدم كأدلة كجزء من جلسة االستماع) إلى جميع األطراف .طريقة عقد جلسة االستماع الهاتفية هي نفسها طريقة عقد جلسة
االستماع العادية بالحضور الشخصي لألطراف.
إذا تسلمت إشعاراً بجلسة استماع هاتفية ،يمكنك طلب عقد جلسة استماع بالحضور الشخصي ،عن طريق االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المحدد في اإلشعار .يجب عليك
طلب عقد جلسة استماع بالحضور الشخصي في موعد ال يتعدى تاريخ الموعد النهائي لطلب التأجيل ،المدرج على إشعار جلسة االستماع ( .)Notice of Hearingإذا سمحت إدارة مساعدات
البطالة ( )DUAبطلبك لعقد جلسة استماع بالحضور الشخصي ،فيتعين عليك قبول السفر ألكثر من  89ميالً أو ألكثر من ساعة ونصف ،حسب الموقف.
إذا كنت قد تسلمت إشعاراً لجلسة استماع بالحضور الشخصي ،يجب عليك طلب المشاركة عبر الهاتف عن طريق االتصال بالمكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المحدد في اإلشعار .يتعين
ان يقدم الطلب في موعد ال يتعدى تاريخ الموعد النهائي لطلب التأجيل ،المدرج على إشعار جلسة االستماع ( ،)Notice of Hearingويتعين على األطراف األخرى الموافقة على ذلك.

سحب طلب االستئناف
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إذا قام المستأنف (الشخص أو الكيان الذي طلب االستئناف) بتغيير رأيه حول طلب جلسة استماع ،يمكنه سحب الطلب في أي وقت قبل عقد جلسة االستماع .طلب االنسحاب يتعين أن يكون مكتوبا ً ويجب
إرساله إلى المكتب اإلقليمي لشؤون جلسات االستماع المدرج على إخطار االستئناف (  ،)Appeal Acknowledgementأو إشعار االستئناف ( ،)Appeal Notificationأو إشعار جلسة االستماع
( ) Notice of Hearingالخاص بك .بعد بدء جلسة االستماع ،يتعين على المستأنف الحصول موافقة مفتش المراجعة المكلف بالقضية لسحب االستئناف.
قرار مفتش المراجعة
يقوم قسم جلسات االستماع ببذل كل جهد ممكن من أجل إرسال القرار المكتوب لمفتش المراجعة بالبريد خالل فترة  4-9أسابيع بعد انتهاء جلسة االستماع .سيتضمن القرار الحقائق التي بني على أساسها
القرار وكذلك حيثيات القرار.
إ ذا كنت غير موافق على القرار ،يمكنك تقديم طلب استئناف لدى مجلس المراجعة ( .)Board of Reviewسيرفق بالقرار توضيحا ً لكيفية تقديم طلب استئناف .يجب أن يكون طلب االستئناف مكتوبا ً
ويتضمن رقم القضية ،ورقم الضمان االجتماعي للمطالب المنخرط في القرار (إذا كان هناك مطالب منخرط في القرار) ،وأسباب عدم موافقتك ع لى القرار .إذا أرسلت طلب االستئناف بالبريد ،يتعين أن
يحمل ختم بريدي خالل  03يوما ً تقويميا ً من تاريخ إرسال القرار بالبريد .إذا اخترت تقديم طلب االستئناف شخصيا ً لدى مجلس المراجعة ( ،)Board of Reviewيجب أن يتم استالم طلب االستئناف
بواسطة مكتب إدارة مساعدات البطالة ( )DUAخالل  03يوما ً تقويميا ً من تاريخ إرسال القرار بالبريد.
استثناء :القرارات المتعلقة باألهلية للحصول على منافع خطة التأمين الطبي ،واالعتراض على رسوم المنافع ،والمسؤولية عن مساهمات الن صيب العادل لجهة العمل ال يمكن استئنافها لدى مجلس المراجعة
( .)Board of Reviewيمكن استئناف هذه القرارات أمام محكمة أعلى.
المساعدة القانونية
الخدمات القانونية توفر تمثيالً قانونيا ً مجانيا ً لألشخاص ذوي الدخل المنخفض الذي يعيشون في المناطق التي تغطيها تلك الخدمات
للحصول على خدمات قانونية واإلحاالت القانونية األخرى على مستوى الوالية:
(LARC) Legal Advocacy and Resources Center, Inc.
 )718( 702-1800أو الخط المجاني 1-700-249-9928
 )718( 702-1719في ايام الثالثاء ،من الساعة  9:00إلى  8:00مسا ًء

South Coastal Counties Legal Services
(منطقة جنوب والية ماساشوستس ،و ، Cape Codوالجزر)
بروكتون )907( 977-9110 :Brockton /أو الخط المجاني 1-700-944-7222
كيب كود Cape Cod /والجزر )907( 889-8090 :أو 1-700-849-4108

Greater Boston Legal Services
 )718( 281-1924أو الخط المجاني 1-700-292-2909
هاتف الصم ()718( 281-1997 :)TTY

فوال ريفر )907( 787-7979 :Fall River /أو الخط المجاني 1-700-978-2888
نيو بيدفورد )907( 282-8190 :New Bedford /أو الخط المجاني 1-700-292-2891

Legal Assistance Corporation of Central MA.
 )907( 899-2817أو الخط المجاني 1-700-742-2817

أو

أو

New Center for Legal Advocacy
الخط المجاني 1-700-944-2092؛ هاتف الصم ()907( 220-8899 :)TDD

Massachusetts Justice Project
 )907( 721-2777أو الخط المجاني 1-777-498-7272
( Neighborhood Legal Servicesمنطقتي )Gr. Lynn & Lawrence
 )287( 777-7200أو الخط المجاني 1-777-798-9772

Western Mass. Legal Services
(تخدم جميع مناطق شرق والية ماساشوستس)
هامبدين )412( 871-8714 :Hampden /أو الخط المجاني 1-700-722-1102
هامبشاير )412( 974-4024 :Hampshire /أو الخط المجاني 1-700-722-1202

( Merrimack Valley Legal Servicesمنطقة )Lowell
الخط المجاني 1-700-848-9097

فرانكلين )412( 884-2848 :Franklin /أو الخط المجاني 1-700-722-1202
بيركشاير )412( 422-1290 :Berkshire /أو الخط المجاني 1-700-722-1902

أو
( MetroWest Legal Servicesمنطقة  ،MetroWest ،Framinghamوأجزاء
من مقاطعة )Norfolk
 )907( 790-1720أو الخط المجاني 1-700-727-1901

Massachusetts Justice Project
 )412( 922-9770أو الخط المجاني 1-700-722-1902

فيما يلي برامج لطالب القانون الذين يعملون تحت إشراف محام لتمثيل العمالء في المنطقة الحضرية لبوسطن الكبرى:
Harvard Legal Aid Bureau
( )718( 429-4407لجلسات االستماع في مكتب بوسطن فقط)

Legal Services Center of Harvard Law School
(617) 522-3003

إذا كنت غير مؤهل للحصول على تمثيل قانوني مجاني ،يمكنك االتصال بمنظمة من منظمات اإلحالة للمحامين:
Massachusetts Bar Association
بوسطن )718( 794-0400
الخط المجاني من خارج بوسطن1-700-229-7174 :
هاتف الصم ()718( 227-0979 :)TTY

National Lawyers Guild, Massachusetts Chapter
(617) 227-7008

Boston Bar Association
(617) 742-0625
الخط المجاني1-800-552-7046 :
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