
   

 إخطار بشأن التسویة المقترحة للدعوى الجماعیة
  

 ھل تعیش في مدینة نیویورك؟ .1
 
 ھل تتلقى مخصصات مالیة أو ھل أنت مؤھل لتلقیھا عبر برنامج مساعدة األسرة  .2

(Family Assistance Program)؟ 
 

  ، فقد تكون من المتأثرین بالتسویة المقترحة للدعوى الجماعیة.2و 1إذا كان ردك باإلیجاب على السؤالین 
 یُرجى قراءة ھذا اإلخطار بأكملھ لالطالع على التفاصیل.

 
 ما مضمون ھذه الدعوى؟

 
ومساعدات ذوي تم التوصل إلى تسویة بخصوص دعوى قضائیة جماعیة ضد مفوض إدارة المساعدات المؤقتة  

. یزعم المّدعون في الشكوى أن (Office of Temporary and Disability Assistance ("OTDA")) اإلعاقة 
OTDA ) قد انتھكت قانون الخدمات االجتماعیة في والیة نیویوركNew York Social Services Law( تقدیمھا  لعدم

والتي تكفي لتغطیة التكلفة المعقولة لإلیجار في مدینة نیویورك. ھذه مساعدة اإلیجار لألسر التي تعیش في مدینة نیویورك 
. القضیة 453245/2015 الرقم في الجدول  ،Daniela Tejada et al. v. Samuel Robertsالدعوى القضائیة تُسمى 

 .التسویة إلى المحكمة إلقراره اتفاق الطرفان قدم معلقة في المحكمة العلیا في والیة نیویورك. وقد
 

 من المتأثر بالتسویة؟
 

 صّدقت المحكمة بصورة مؤقتة على فئة تضم "جمیع األفراد المقیمین في مدینة نیویورك الذین یتلقون أو ھم  
  ")Family Assistance Programبرنامج مساعدة األسر (طریق  عن مؤھلون لتلقي المخصصات

  ").أفراد الدعوى(سیُطلق علیھم مسمى "
 
 أفراد الدعوى.  The Legal Aid Societyو Hughes Hubbard & Reed LLPیمثل كّل من  
 

 شروط التسویة؟ ھي ما
 

 سوف تمتد التسویة لمدة خمس سنوات تبدأ من بعد إقرار المحكمة للتسویة. 
 الشروط الرئیسیة للتسویة المقترحة كالتالي:

 
  .الطرد أو التشرد حدوثسوف تتم زیادة مبالغ إعانات اإلیجار المتاحة للحیلولة دون  .1
 
أحد أفراد الدعوى لیكون علیھ  یحصلسوف تتم أیًضا زیادة المبلغ الشھري األقصى لإلیجار الذي یمكن أن  .2

 . الطرد أو التشردمؤھالً إلعانة اإلیجار للحیلولة دون حدوث 
 
ملزمین بدفع  أو التشردالطرد لن یكون أفراد الدعوى ممن لیس لدیھم دخل ویتلقون إعانات إیجاریة لمنع حدوث  .3

دخالً ویتلقون ھذه اإلعانات اإلیجاریة أن  لدیھمأموال إضافیة لإلیجار. مع ذلك قد یتعین على أفراد الدعوى الذین 
 % من دخلھم في بعض الحاالت).30یسھموا بدفع جزء من دخلھم (یصل إلى 

 
وكذلك الحد األقصى لإلیجارات  التشرد أو الطرد المبالغ الخاصة باإلعانات اإلیجاریة التي تحول دون حدوث .4

أفراد الدعوى ومع ذلك یستمرون في تلقي ھذه اإلعانات قد تزید في علیھا  یحصلالشھریة التي یمكن أن 
 المستقبل. 

 
  



 

 
2 

یجوز ألفراد الدعوى الذین ھم ضحایا للعنف المنزلي وبحاجة إلى العثور على شقق جدیدة أن یتلقوا إعانات  .5
 م في القیام بذلك. إیجاریة لمساعدتھ

 
یحق ألفراد الدعوى الذین ال تشتمل عقود إیجار الشقق الخاصة بھم على أسمائھم والذین یواجھون دعاوى  .6

 أن یتلقوا إعانة لدفع متأخراتھم اإلیجاریة. للطرد قضائیة
 
 .الطرد ن حدوثوسوف تتم زیادة مبلغ متأخرات اإلیجار الذي یمكن ألفراد الدعوى أن یحصلوا علیھ للحیلولة دو .7
 
یلتزم جمیع أفراد الدعوى بالتنازل عن جمیع الدعاوى المرفوعة من جھتھم في ھذه القضیة وأي دعاوى مشابھة  .8

) في مدینة نیویورك لمدة خمس Human Resources Administrationضد إدارة الموارد البشریة (
ى قضائیة أخرى للشكوى من "عدم كفایة" سنوات. ویعني ھذا أنھ ال یحق ألي من أفراد الدعوى أن یرفع دعو

 مبلغ المساعدة اإلیجاریة المتوفر لھم لمدة خمس سنوات.
 

 آلیة االعتراض على التسویة
 

إذا كنت أحد  ھذه التسویة لیست نھائیة حتى اآلن. وإذا أقرتھا المحكمة، فسوف یلتزم بشروطھا جمیع أفراد الدعوى.
  التسویة إذا كنت تشعر أنھا غیر منصفة أو معقولة أو كافیة.أفراد الدعوى، یمكنك االعتراض على 

 
: علىالمستشار القانوني للدعوى خطابًا یحتوي ولالعتراض على التسویة، یجب علیك أن ترسل إلى المحكمة 

) أي مستندات أو إثباتات أخرى ترید من 3) بیان یتضمن اعتراضاتك على التسویة و(2اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك؛ و( )1(
ویجب إرسالھ إلى كّل  2017أغسطس،  11في موعد أقصاه  مختوًما بختم البریدیجب أن یكون الخطاب المحكمة النظر فیھا. 
 من العنوانین أدناه:

 
Theodore V.H. Mayer The Clerk of the Court 

Fara Tabatabai New York County 
Hughes Hubbard & Reed LLP Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts 

One Battery Park Plaza 60 Centre Street, Room 161 
New York, NY 10004 New York, NY 10007 

 
 
 

صباًحا للبّت فیما إذا كانت  10:30في تمام الساعة  2017سبتمبر عام  8سوف تعقد المحكمة جلسة استماع بتاریخ 
 على العنوان التالي: Jennifer G. Schecterوسوف تُقام جلسة االستماع أمام صاحبة المعالي  التسویة منصفة أم ال.

 
Supreme Court of the State of New York 

111 Centre Street, Room 623 
New York, NY 10013 

 
 طریقة الحصول على معلومات إضافیة

 
 یُرجىللحصول على نسخة من اتفاق التسویة المقترحة أو للحصول على معلومات إضافیة بشأن التسویة، 

    قم أفراد الدعوى على ھاتف ر بمحامي أو االتصال http://bit.do/fepssettlementزیارة الموقع اإللكتروني 
.844-400-4538 

http://bit.do/fepssettlement

