سمن" (پروانہ طلبی) کیا ہے؟"
"سمن" ،جسے "ٹکٹ" بھی کہتے ہیں ،کسی فرد یا کاروباری ادارے کو مطلع کرنے کی ایک دستاویز ہوتی ہے کہ انہیں نیویارک سٹی
( ) New York Cityایجنسی کی جانب سے نیویارک سٹی کے قانون ،اصول یا ضابطے کی خالف ورزی کرنے کی بنا پر چارج کیا گیا ہے
اور بتاتی ہے کہ وہ ،یا ان کا نمائن دہ ،ایک مخصوص تاریخ پر اس چارج کا جواب دینے کے لیے  OATHمیں الزمی طور پر حاضر ہوں۔ سمن
آپ کو ذاتی طور پر ،ڈاک کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے ,یا آپ کے احاطے کے دروازے پر "پوسٹ" (یعنی چسپاں) کیا جا سکتا ہے۔
جس طریقے سے سمن آپ تک بھجوایا گیا اسے "سروس" کہتے ہیں۔ سروس اہم ہے کیونکہ اس بارے میں کچھ مخصوص اصول ہیں کہ سمن کو
کس طرح بھجوانا ہے۔

وہ طریقہ جس کے ذریعے سمن آپ تک بھجوایا جاتا ہے اس کے متعلق مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم  OATHہیلپ سینٹر کے
نمائندے سے بات کریں۔

سمن میں کون سی معلومات شامل ہونا الزمی ہیں؟
 .1اس شخص یا کاروباری ادارے کا نام اور پتہ (اگر معلوم ہو) جس پر خالف ورزی کا چارج لگایا گیا ہے۔ وہ شخص یا کاروباری ادارہ
"مدعا علیہ" کہالتا ہے۔
 .2مدعا علیہ کو "بنیادی حقائق" جو کہ مبینہ طور پر عائد کردہ خالف ورزی/خالف ورزیوں کا نتیجہ ہوں بشمول تاریخ ،جگہ اور وقت کے
حوالے سے مطلع کرنے کے لیے "معقول حد تک ایک واضح اور جامع بیان"۔
 .3مدعا علیہ کے لیے "ایسے قانون کے سیکشن یا سیکشنز ،ضابطے یا اصول جن کی مبینہ طور پر خالف ورزی کی گئی ہو ،اس کے
بارے میں مخصوص اطالع" کی معقول معلومات۔
 .4اگر یہ بات ثابت ہو جا تی ہے کہ مدعا علیہ خالف ورزی/خالف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے لیے "زیادہ سے زیادہ سزا کے
تعین" کی معقول معلومات جس کا اس نے سامنا کرنا ہے۔
 .5سماعت کے لیے مقررہ تاریخ ،وقت اور مقام بتانے کے لیے مدعا علیہ کو نوٹس۔ تاریخ سمن کے جاری ہونے کے کم از کم پندرہ
( ) 15کیلنڈر دنوں کے بعد کی ہونا الزمی ہے ،لیکن ،مدعا علیہ سماعت کو جلد مقرر کروانے کی درخواست کر سکتا/سکتی ہے۔
 .6مدعا علیہ کو نوٹس کہ اگر وہ سماعت میں حاضر ہونے میں ناکام ہوتا/ہوتی ہے ،تو انہیں حکم عدولی کا مرتکب سمجھا جائے گا اور
"خالف ورزی میں ملوث" تسلیم کیا جائے گا۔
 .7مدعا علیہ کو  OATHکے اصولوں کے تحت اس کے حقوق سے مطلع کرنے کے لیے مناسب معلومات۔

اگر آپ کے سمن میں مندرجہ باال میں سے کوئی بھی معلومات موجود نہیں ،تو آپ کے مفاد میں یہ بہتر ہو گا کہ آپ
اپنی  OATHسماعت کے دوران اس مسئلہ پر تبادلۂ خیال کریں۔

