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إخطار بالتسویة المقترحة للدعوى الجماعیة بشأن طالبي  
اللجوء الحاصلین على تصریح عمل ممن تم حرمانھم من 

 )SNA(مساعدة شبكة األمان 
(Arabic) 

 
 معلومات أساسیَّة 

 :یُرجى االطالع علیھ بعنایة في حال إذا)! PA( ھذا إخطار ھام بشأن المساعدة العامة
 لجوء ولدیك تصریح عمل،  طالبًا للحصول علىكنت  •
 7بتاریخ ) PA(والتي تمثل شكال من أشكال المساعدة العامة ، )SNA(أو رفض طلبك للحصول على مساعدة شبكة األمان /تقدمت بطلب و •

 .بسبب وضع الھجرة الخاص بكأو بعده  2014أغسطس  
 

إذا استوفوا ) SNA(یمكن لطالبي اللجوء الحاصلین على تصریح عمل أن یتلقوا مساعدة شبكة األمان ، 2017نوفمبر  21اعتباًرا من 
، فقد تتمكن من الحصول على المساعدة العامة إذا تقدمت بالطلب )PA(إذا لم تكن بالفعل متلقیًا للمساعدة العامة . األھلیة األخرى متطلبات

 : تعیش في مدینة نیویورك، فیمكنك التقدم بطلب عن طریق اإلنترنت على ھذا الرابط إذا كنت. جمیع متطلبات األھلیة  واستوفیت
/access.nyc.gov/accesshra-https://a069 ،أو إذا كنت تعیش في مكان آخر داخل والیة نیویورك، فیمكنك التقدم بطلب ھنا :

www.myBenefits.ny.gov.  طلب التقدم للحصول على مخصصات وخدمات محددة في والیة نیویورك"إذا كنت تفضل إكمال نسخة ورقیة من"  ،
 .ب المحلي التابع إلدارة الخدمات االجتماعیة لدیك للحصول على نسخة ورقیةفیمكنك االتصال بالمكت

 
أن تؤثر ) ، مقاطعة نیویورك452243/2017: رقم الفھرس( Robertsضد   Colajوھي دعوى یمكن للتسویة المقترحة في الدعوى الجماعیة، 

یح عمل قد ُحرموا بشكل غیر الئق من الحصول على مساعدة یدعي المدعون بأن طالبي اللجوء الحاصلین على تصر. على حقوقك القانونیة
بوالیة نیویورك على تسویة للدعوى الجماعیة،  ) OTDA(اتفق محامو المدعین ومكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة ). SNA(شبكة األمان 

ددین الذین ُحرموا من الحصول على مساعدة شبكة بعض األشخاص المحفوبموجب ھذه التسویة، . المحكمة بواسطةوالتي یجب الموافقة علیھا 
كانوا طالبي لجوء ولدیھم تصریح عمل، فسیحصلون على دفعة مخصصات لمرة واحدة ، عندما بسب وضع الھجرة الخاص بھم) SNA(األمان 

 .ویوفر ھذا اإلخطار شروط التسویة المقترحة وحقوقك باعتبارك عضًوا محتمالً بالدعوى الجماعیة). الدفعة(
 

 ما ھي التسویة المقترحة؟ 

): NYLAG(یمكنك االطالع على التسویة المقترحة بالكامل بالموقع اإللكتروني لمجموعة المساعدة القانونیة بنیویورك 
https://www.nylag.org.   وقد عیَّنت المحكمة محامین من مجموعةNYLAG مجموعة . لتمثیل المدعین في ھذه القضیةNYLAG  ھي منظمة غیر

 .ربحیة متخصصة بالخدمات القانونیة
 

تمرار كما یؤمنون أیًضا بأن اس. یعتقد محامو المدعین بأن التسویة المقترحة تعتبر تسویة عادلة وتحقق أفضل مصلحة ألعضاء الدعوى الجماعیة
 .القضیة في المحكمة سیستغرق وقتًا طویالً وقد ال یؤدي إلى نتیجٍة أفضل

 
 علیھا؟   واالمخصصات التي قد یحصلھي من المشمول في التسویة وما 

 
ي الفترة  ففي والیة نیویورك  ) SNA(طالبو اللجوء الحاصلون على تصریح عمل وتقدموا بطلب للحصول على مساعدة شبكة األمان  : المجموعة األولى

 :، وتم رفض طلبھم بسبب وضع الھجرة الخاص بھم2017نوفمبر   21و 2014أغسطس   7بین 
یوًما بعد بدء سریان اتفاقیة التسویة، فسیحصل   240بتاریخ ال یتجاوز  ) PA(إذا كان أعضاء الدعوى الجماعیة ھؤالء یتلقون المساعدة العامة  

واحدة منھم على    كالً  لمرة  الفترة بین تاریخ تقدمھم بالطلب وحتى  . دفعة  الدفعة بقیمة خمسة وأربعین دوالًرا شھریًا لكل شھر في  وستكون 
قبل ذلك الوقت أو تمت  ) PA(أو قبل ذلك إذا كان عضو الدعوى الجماعیة قد بدأ بالفعل في الحصول على المساعدة العامة  ( 2017نوفمبر   21

 ).معاقبتھ
 

طالبو اللجوء الحاصلون على تصریح عمل وتقدموا بطلب إلضافتھم في دعوى حالیة وتم رفض طلبھم للحصول على  : المجموعة الثانیة
 :، بسبب وضع الھجرة الخاص بھم2018ینایر  5و 2014أغسطس  7في الفترة بین في والیة نیویورك ) SNA(مساعدة شبكة األمان 

یوم بعد بدء سریان اتفاقیة التسویة، فسیحصل كل  300بتاریخ ال یتجاوز ) PA(عدة العامة إذا كان أعضاء الدعوى الجماعیة ھؤالء یتلقون المسا
وستكون الدفعة بقیمة خمسة وأربعین دوالًرا شھریًا عن كل شھر في الفترة بین التاریخ السابق لتاریخ رفض طلبھم . دفعة لمرة واحدةمنھم على 

) PA(ذلك إذا كان عضو الدعوى الجماعیة قد بدأ بالفعل في الحصول على المساعدة العامة  أو قبل( 2017نوفمبر  21بمدة شھرین وحتى تاریخ 
 ).قبل ذلك الوقت أو تمت معاقبتھ

 
فستذھب الدُفعة إلى بطاقة ھویة المخصصات المشتركة المجموعة األولى أو الثانیة، بالنسبة ألعضاء الدعوى الجماعیة المدرجین في  

)CBIC (سیتم إرسال إخطار  . مساعدة العامة لعضو الدعوى الجماعیة أو سیتم إرسالھا في صورة شیك في ظروف محدودةالمخصصة لحالة ال
 .عضو الدعوى الجماعیة بعد إصدار الدفعةأسرة عبر البرید العادي إلى 
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الثالثة الحاصلون على تصریح عمل وتقدموا بطلب للحصول على مساعدة شبكة األمان  : المجموعة  اللجوء  في والیة نیویورك ) SNA(طالبو 
 :، وتم رفض طلبھم بسبب وضع الھجرة الخاص بھمأو بعده 2017نوفمبر  22بتاریخ 

لمرة واحدة  لن یحصل أعضاء ھذه الدعوى الجماعیة على   المقدمة  مراجعة على النحو الموضح أعاله، ولكنھم قد یكون بإمكانھم طلب  الدفعة 
إذا كنت تعتقد أنك ضمن ھذه المجموعة، فیُرجى . ، وقد یكونوا مؤھلین للحصول على المخصصات)PA(لمساعدة العامة  للحصول على اأھلیتھم  

 . colajclass@nylag.org: أو عبر البرید اإللكتروني 356 (929)-9584: الرقم على NYLAGاالتصال فوًرا بمجموعة 
 

 ھل یتعیَّن علّي القیام بأي شيء؟ 
 المجموعة األولى أو المجموعة الثانیة، إذا كنت تعتقد أنك ضمن 

، فلست بحاجة إلى القیام NYLAGو OTDA بواسطةالمستقبلي المتفق علیھ ویستمر حصولك علیھا في التاریخ ،  )PA(كنت تتلقى المساعدة العامة  و •
 أو إذا وافقت المحكمة على التسویة، فستحصل على دفعة لمرة واحدة تلقائیًا إذا كنت مؤھالً لھا؛ . بأي شيء آخر 

إذا تقدمت  . واستیفاء جمیع متطلبات األھلیة) PA(فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على المساعدة العامة  ،  )PA(كنت تتلقى المساعدة العامة  إذا   •
العامة   المساعدة  المتفق علیھ  )PA(بطلب وحصلت على  المستقبلي  التاریخ  في  تكون NYLAGو  OTDA  بواسطة، واستمر حصولك علیھا  فقد   ،

 .دةللحصول على الدفعة المقدمة لمرة واح مؤھالً 
 

للحصول على المزید من المعلومات على  NYLAGفیُرجى منك االتصال بمجموعة المجموعة الثالثة، أما إذا كنت تعتقد أنك ضمن 
 . colajclass@nylag.org: أو عبر البرید اإللكتروني 9584-356 (929): الرقم

 

 االعتراض على التسویة؟ ھل یمكنني 

 .یحق ألعضاء الدعوى الجماعیة إخطار المحكمة إذا كانوا یعتقدون بأن التسویة المقترحة لیست عادلة أو معقولة أو كافیة
 

س  مار 24وستعقد المحكمة جلسة استماع في . أو عبر الھاتف أثناء جلسة االستماع بصورة كتابیةویمكن ألعضاء الدعوى الجماعیة االعتراض 
بعد . 4143-378 (347): الرقم ویمكن ألعضاء الدعوى الجماعیة أن یشاركوا في الجلسة من خالل االتصال على. صباًحا 10:00الساعة   2021

 .#932 648 174والرقم التعریفي لالجتماع ھو . االتصال بالرقم، سیُطلب من أعضاء الدعوى الجماعیة إدخال رقم تعریفي لالجتماع
 

الدعوى الجماعیة ممن لدیھم محاٍم أن یقدموا اعتراضات كتابیة على التسویة من خالل كل من برنامج التقدیم اإللكتروني ینبغي ألعضاء 
  :، عبر البرید اإللكتروني علىVera Zolotaryovaلدى محاكم والیة نیویورك ومن خالل التواصل مع محامیة المحكمة، 

vzolotar@nycourts.gov . 
 

عبر الھاتف أو البرید  NYLAGوبالنسبة ألعضاء الدعوى الجماعیة ممن لیس لدیھم محاٍم ویرغبون في االعتراض، فینبغي لھم التواصل مع 
  NYLAGتمثیلك، ولكن ستقدم  NYLAGفي حالة اعتراضك، لن تستطیع  .orgcolajclass@nylag.أو  356 (929)- 9584:الرقم اإللكتروني على

 .اعتراضك إلى المحكمة
 

ماذا ینبغي لي أن أفعل إذا كانت لدّي  
 استفسارات؟ 

  .colajclass@nylag.org: أو عبر البرید اإللكتروني  9584-356 (929): وطرح أي استفسارات لدیك على الرقم NYLAGیمكن االتصال بمحامیي 
 .فیما یتعلق باستفساراتك NYLAGیتعیّن علیك الدفع من أجل التحدث إلى المحامین في  ال
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