
   

  یہتصف یکشننامہ بابت مجوزه کالس ا آگاہی
 

 ہیں؟ رہتے میں سڻی یارک نیو آپ کیا .1
 

آپ نقد  یاک یا یںکے تحت نقد مراعات پاتے ہ (Family Assistance Program)  پروگرام امداد خانگیآپ  کیا .2
 یں؟مراعات پانے کے اہل ہ

 
ہو   کا اطالق آپ پر یہتصف یکشنمجوزه کالس ا یکا آپ پر  تو دیا میں ہاں جواب کا 2 اور  1آپ نے سوال   اگر

 ۔یںپڑھ ہنام یآگاہ پورا  یہ  یےکے ل یلبراه کرم تفص سکتا ہے۔
 

 ہے؟ میں بارے کے چیز کس مقدمہ یہ
 

  اے" یڈ ی"او ڻ ینساسسڻ ایبلڻی ڈس اینڈ یمپریریڻآف  آفس یٹاسڻ یارک نیو 
(Office of Temporary and Disability Assistance (“OTDA”)) یککمشنر کے خالف ا کے  

  یارک یون نے OTDA کہ ہے گیا لگایا الزام یہ میں مقدمے۔ ہے ہوچکا تصفیہ میں مقدمے کے ایکشن کالس
  یک یےکرا یںم یسڻ یارک یوسے  جو ن یناکام یںم یفراہم یامداد ک یدار یہرہنے والے خاندانوں کو کرا یںم سڻی

 قانون کے خدمات سماجی یارک نیو ہے ناکافی لیے کے کرنے احاطہ کا الگت معقول
 (New York Social Services Law) ہے نام کا مقدمے اس۔ ہے کی ورزی خالف کی  

Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts میں کورٹ سپریم کی یارک نیو آف اسڻیٹ مقدمہ۔ 453245/2015  نمبر 
 ہے۔ یاکر د یےکے ل یمنظور ینامہ کورٹ کے سپرد  اس ک یہنے تصف یقانہے۔ فر سماعت زیر

 
 ہے؟ ہوا متاثر کون سے تصفیے

 
   یا رہا کر کون وصول یےرہنے کے ل ںمی سڻی یارک نیو کےطبقے  ی"تمام انفرادنے مشروط طور پر  عدالت  

Family Assistance Program  یک یقتصد یکالس ک یکا ہیں اہل کے پانے مراعات یا ہیں رہے پا  راعاتم ذریعے کے 
   ۔")ممبران کالس"( "ہے

 
 

 Hughes Hubbard & Reed LLP  اور The Legal Aid Society ۔ہیں رہے کر پیروی کی ممبران کالس 
 

 ہیں؟ شرائط کیا کی تصفیے
 

 اہم کی تصفیے مجوزه۔ گا رہے العمل نافذ لیے کے تک سال پانچ سے تاریخ کی منظوری کی اس سے عدالت تصفیہ
 :ہیں ذیل مندرجہ  شرائط

 
 ۔گی جائیں ہو ختم رقوم تکمالتی کی داری کرایہ دستیاب لیے کے روکنے کو گھری بے یا دخلی بے .1

 
 کے داری کرایہ کو ممبر کالس اہل کا جس کرایہ ماہانہ ترین کم لیے کے روکنے کو گھری بے یا دخلی بے .2

 ۔گا جائے ہو کم ہے ہوتا لیے کے تکملے
 

  یےسے محروم کالس ممبران کرا آمدنی والے پانے رقوم تکمالتی لیے کے روکنے کو گھری بے یا دخلی بے .3
 یتکمالت پانے والے کالس ممبران کو جن ک یہکے   یدار یہ۔ کرایپڑےگ یکرن یںاضافہ رقم ادا نہ یںمد م یک

 )۔ %30کا آمدنی میں معامالت(بعض  گا دے پر طور کے معاونت حصہ کوئی کا آمدنی اپنی یہو اب  بھ یآمدن
  



 

 
2 

 

 ماہانہ ترین کثیر ان اور داری کرایہ تکمالت لیے کے روکنے بےگھری یا دخلی بےکا رقم  یمنڻسسپل کرایہ .4
 ۔گا جائے ہو اضافہ آئنده ہیں پاتے تکمالت بھی  اب اور ہیں سکتے رکھ ممبران کالس جو میں  کرایے

 
 یےکرنے کے ل یساکے ضرورت مند کالس ممبران ا ینےرہنے والے اور نئے اپارڻمنٹ ل ےبچ سے تشدد خانگی .5

 ۔یںکے تکمالت پا سکتے ہ یدار یہکرا
 

 سے کارروائی  کی دخلی بے جو اور ہیں نہیں پر نام ہڻپ کے اپارڻمنڻس  کے ان نام کے جن ممبران کالس وه .6
 ۔ہیں سکتے کر حاصل مدد لیے کے ادائیگی کی جات بقایہ کے کرایے  ہوں رہے گزر

 
 یںاس م یںوصول کر سکتے ہ یےکو روکنے کے ل یرقم جو کالس ممبران بے دخل یجات ک یہکے بقا کرایے .7

 ہواضافہ 
 ۔گا جائے

 
  انتظامیہ وسائل انسانی  یسڻ یارک یواپنے تمام مطالبات اور ن یںکالس ممبران اس مقدمے م تمام .8

(Human Resources Administration) معامالت کے مطالبات یگرد یکے خالف اس طرح کے کوئ 
  یدار یہامداد کرا یابکالس ممبر بانچ سال تک خود کو دست یبھ یہے کہ کوئ یہگے۔ اس کا مطلب  یںکر یجار 

 سکتا ہے۔ رک نہیںپر اعتراض کرتے ہوئے  دوسرا مقدمہ دائر  "معقولیت" کی
  

 تصفیے پر اعتراض کرنے کا طریقہ
 

شرائط  یک یےہے تو کالس کے تمام ممبران تصف یتیدے د یہے۔ اگر عدالت اسے منظور یںنہ یحتم یابھ یہتصف یہ
 منصفانہ کہ کریں  محسوس آپ اگر ہیں سکتے کر اعتراض  پر تصفیے تو ، یںکے پابند ہوں گے۔ اگر آپ کالس کے ممبر ہ

 ۔ہے نہیں کافی یا  ،معقول
 

جس   یںخط ارسال کر یکا کو  کالس قونصل اورآپ عدالت  ہے کہ  یضرور لیے کے نےکر اعتراض پر تصفیے
  یزدستاو یاثبوت  یگرد کوئی (iii) اور  یےکے ل یہتصف بیان کا اعتراض کے پآ (ii)نمبر؛  یلیفونکا نام، پتہ اور ڻ آپ (i) :یںم

کر کے  مارک پوسٹ  تک  2017اگست  11 یادهسے ز زیادهکو   خط کہ ہے الزمی۔ یںجس پر آپ عدالت سے غور  کرانا چاہ
 :یںدونوں پتوں پر ارسال کر یلمندرجہ ذ

  
 

The Clerk of the Court 
New York County 

Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts 
60 Centre Street, Room 161 

New York, NY 10007 

Theodore V.H. Mayer 
Fara Tabatabai 

Hughes Hubbard & Reed LLP 
One Battery Park Plaza 
New York, NY 10004 

 
 سماعت ایک صبح بجے 10:30 کو 2017  ستمبر8عدالت  یںنہ یامنصفانہ ہے  یہکہ تصف یےطے کرنے کے ل یہ

 :ہوگی پر پتے ذیل مندرجہ روبرو کے Jennifer G. Schecter جسڻس مآب عزت سماعت۔ گی کرے منعقد
 

Supreme Court of the State of New York 
111 Centre Street, Room 623 

New York, NY 10013 
 

 طریقہ کا کرنے حاصل معلومات اضافی
 

 براه کرم یےحاصل کرنے کے ل معلومات یسے متعلق اضاف یےتصف یا ) ی(کاپ نقل کی تصفیہ معاہده مجوزه
http://bit.do/fepssettlement ۔کریں فون کو وکالء کے ممبران کالس پر 844-400- 4538یا دیکھیں 
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