چھو� ئ
ٹ
سماعت�
ہو�
ی
اگر آپ سماعت یک تاریخ پر یا اس ےس پہےل سمن کا جواب
/دیت� تو آپ کو بذریعہ ڈاک فیصلہ بھیج دیا ئ
جا�
نہ� ید� ت� ی
ی
گا جو آپ کو ڈیفالٹ ےک طور پر الزام یک خالف ورزی کا
مرتکب قرار دے گا اور آپ کو زیادہ جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہ�ے۔
اگر آپ کو ایسا فیصلہ ملتا ہ�ے جو آپ کو ڈیفالٹ طور پر
جرم کا مرتکب قرار دیتا �ے ،تو آپ ےک پاس دو ن ز
آپش� موجود
ہ
ت
ہو� یہ�:
کو� ف
ن
• جرمانہ اور ئ
جرما� جو عائد ک� ئگ� ہو ت
سک�
اضا�
ی
یہ� ،ادا کریں۔
 ..............................یا ..............................

• ئن� سماعت ےک یل� درخواست کریں۔
ئن� سماعت ےک یل� درخواست

 nyc.gov/oath/missedhearingsپر دستیاب  OATHکا
Request for a New Hearing After a Failure to Appear

ض
(حا� ہو ن� یم� ناکامی پر ئن� سماعت ےک یل� درخواست)
ئ
ت
فارم استعمال کر � ہو � یا OATH Hearings Division
ےک تمام مقامات پر یک جا ت
سک� ہ�ے۔ درخواست فارم بھر ن�
یک ہدایات فارم پر اور  OATHیک ویب سائٹ پر دیکھی جا
ت
سک� یہ�۔

عام طور پر ،آپ ڈیفالٹ ےک حامل ہر سمن ےک یل� رصف
سک� ت
ایک بار ئن� سماعت یک درخواست کر ت
/سک� یہ�۔ اگر
ئن� سماعت یک درخواست  OATH Hearings Divisionکو
سماعت چھوٹ ن
جا� ےک  60دن ےک اندر اندر موصول ہو
جا� �ے تو  OATHآپ ےس سماعت چھوٹ ن
ت
جا� یک وجہ جان�ن
ہ
گ
بغ� یو�ےس ہی درخواست مان ےل �۔
کا تقاضہ یک� ی

Bronx
260 East 161st Street, 6th Floor
The Bronx, NY 10451
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Brooklyn
9 Bond Street, 6th & 7th Floor
Brooklyn, NY 11201
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Manhattan
66 John Street, 10th & 11th Floor
New York, NY 10038
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Staten Island
350 Marks Place, Main Floor
Staten Island, NY 10301
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Queens
31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

)1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692

Joni Kletter
Commissioner & Chief Administrative Law Judge
OFFICE OF ADMINISTRATIVE TRIALS AND HEARINGS
nyc.gov/oath

Hearings Division
 NYCیک خودمختار اور یغ�جانبدار
ن
قانو� عدالت
انتظامی

 OATH Hearings Divisionایک خودمختار ن
قانو� عدالت ہ�ے
جو نیویارک یک نفاذی ایجنسیوں یک جانب ےس جاری شدہ ن
سم�ز
سن� اور ان پر فیصلہ ت
ےک کیس ت
دی� ہ�ے۔  OATHان ایجنسیوں
ت
ن
ز
ےس علیحدہ ہ�ے جو سم� جاری کر� یہ�۔

ہیلپ ٹ
سن� )(Help Center

 OATH Hearings Divisionےک تمام مقامات پر ایک ہیلپ
سن� موجود �ے۔ ہیلپ ٹ
ٹ
بغ� وکیل ےک مدعا علیہان یک مدد
سن� ی
ہ
بغ� وکیل ےک لوگوں
ےک یل� معاونت اور وسائل مہیا کرتا ہ�ے۔ ہم ی
یک ان طریقوں ےس مدد کر ت� یہ�:
ن
سمجھ� یم�۔
•  پا� ن� خالف الزامات کو
• ا� ن� ن
ن
قانو� حقوق ےک متعلق جان� یم�۔
پ
ن
طریقہ کار ےس گزر � یم�۔
سارے
م�
• OATH
ی
گ
نمائند� ک�ےس یک ئ
• سماعت پر ن
جا� ،کیس فیصےل ےک
اپ�
ی
خالف اپیل ک�ےس یک ئ
جا� یا اگر آپ یک سماعت چھوٹ جا�ت
�ے تو کیا کیا ی ئ
جا� ،ان سب باتوں یک سمجھ بوجھ حاصل
ہ
کر ن� یم�۔
•  ن
قانو� وسائل تالش کر ن� یم� جہاں ےس مدعا علیہان اس
ت
قانون ےک متعلق دیکھ سک� یہ� جس کا ان ےک کیس پر
اطالق ہوتا ہ�ے۔
ض
نہ� �ے۔ آپ ن
اپ� سماعت یک تاریخ
اپوائنٹمنٹ �وری ی ہ
ےس پہےل ،سماعت ےک دن یا سماعت ےک بعد کیس بھی
/سک� یہ�۔ آپ ہیلپ ٹ
سک� ت
وقت شت�یف ال ت
سن� ےس
ت
ت
اس ای میل ایڈریس پر رابطہ قائم کر سک�/سک� یہ�:
HelpCenter@oath.nyc.gov

آپ یک سماعت

اگر آپ کو سمن موصول ہو ت� یہ� تو آپ  OATHسماعت
یم� ض
سک� ت
حا� ہو کر الزامات یک صحت پر بحث کر ت
/سک�
یہ�۔ سماعت آپ ےک یل� ایک موقع ہوتا ہ�ے کہ آپ کیس پر اپنا
سک�۔
نقطہ نظر پیش کر ی
چاہ� ئ� جس یک آپ کو کیس
آپ کو وہ سب کچھ ہمراہ النا
ہو� �ے ،ی بشمول گواہان ،ن
ثابت کر ن� ےک ل� ض�ورت ت
قانو� یا
ہ
ی
رسکاری ریکارڈ ،تصویریں ،اور دیگر دستاویزات ےک۔ آپ ےک
کیس یک سماعت کر ن� واال/وایل  Hearing Officerرصف
ت
سکتا/سک� ہ�ے
انہ� ثبوتوں یا گواہوں ےک بیانات کا جائزہ ےل
ی
جو سماعت ےک دوران پیش ک� ت
جا� یہ�۔
ی
گ
سماعت� یغ� رسمی ت
ہو� یہ�۔ آپ ن
اپ� نمائن�
 OATHیک
ی
ن
سک� ت
خود ہی کر ت
/سک� یہ� یا پا� ن� خرچ پر کیس اٹار� یا یغ�
ن
سک� ت
اٹار� نمائندے یک خدمات حاصل کر ت
/سک� یہ�۔
 OATHتمام بذات خود ض
حا�ی وایل اور بعید سماعتوں پر
ف
تر�ےم یک خدمات فراہم کرتا ہ�ے۔
مفت � الفور ج

سماعت دوبارہ ےس ےط کرنا
اپ� سماعت یک تاریخ تبدیل کرنا چا� ت� ت
اگر آپ ن
/چاہ� یہ� ،تو
ہ
سماعت یک ےط شدہ تاریخ ےس پہےل 1-844-628-4692
جائ� یا
پر کال کریں nyc.gov/oath/reschedule ،پر ی
 Hearings Divisionےک مقامات پر بذات خود ض
حا�
ہوں۔ ہر فریق ایک مرتبہ سماعت دوبارہ ےس ےط کر �ن
یک درخواست کر سکتا ہ�ے۔

ار/تصف�
اقر
ی

اگر آپ سماعت ےک ل� ض
/چاہت� اور
چا� ت�
ی
حا� ی
نہ� ہونا ہ
ی
آپ ےک سمن یم� میل-ان ) (mail-inجرمانہ عائد کیا گیا
سک� ت
�ے تو آپ سمن کو قبول کر ت
/سک� یہ� اور جرمانہ
ہ
بذریعہ ڈاک ،آن الئن یا بذات خود Hearings Division
سک� ت
ےک کیس بھی مقام پر ادا کر ت
/سک� یہ�۔ مزید برآں
اگر نفاذی ایجنیس آپ کو کیس تصف� یک پیشکش کر�ت
ئ ی
�ے تو آپ سماعت پر ض
بغ� تصفیہ قبول کر
حا� ہو � ی
سک� ت
ہ ت
/سک� یہ�۔

بعید سماعت

کچھ اقسام ےک ن ز
سم� یک صحت پر سماعت یک تاریخ پر
یا اس ےس پہےل آن الئن ،بذریعہ ڈاک ،بذریعہ فون یا
بذریعہ ویب کیم بحث یک جا ت
سک� �ے۔ اگر آپ ےک ن ز
سم� پر
ہ
” “Must Appearض
(«حا�ی الزم ہ�ے») لکھا ہوا ہو تو آپ کو
ض
ن
چاہ� ئ�۔
اپ� سماعت پر بذات خود حا� ہونا ی
آن الئن سماعت آپ کو
 nyc.gov/oath/hearingonlineپر ایک سادہ
آن الئن فارم استعمال کر ت� ہو ئ� سمن کا جواب
د� ن� یک اجازت ت
دی� ہ�ے۔ اگر آپ آن الئن سماعت ےک/
ی
یک خواہش مند یہ� تو یہ فارم سماعت یک تاریخ پر
یا اس ےس پہےل  Hearings Divisionےک پاس جمع
چاہ� ئ�۔
کروایا جانا ی
بذریعہ فون سماعت آپ کو Hearing Officer

د� ن� یک اجازت
کو فون پر یہ بتا کر سمن کا جواب
سمجھ� ی ت
ت
ت
/سمجھ�
دی� ہ�ے کہ آپ کیوں یہ
کہ سمن م� درج الزامات خارج ک� ن
جا�
ہ�
ی
ی
ی
چاہیئ�۔ آپ سماعت یک ےط شدہ تاریخ ےس
ی
پہےل  OATH Remote Hearings Unitکو
 (212) 436-0777پر کال کر ےک بذریعہ فون ن
اپ�
سک� ت
سماعت ےط کر ت
/سک� یہ�۔
وڈیو (بذریعہ ویب کیم) سماعت آپ کو
 Hearing Officerکو بذریعہ وڈیو یا ویب
د� ن�ے یک اجازت
کیم پر یہ بتا کر سمن کا جواب ت ی
ت
ت
/سمجھ�
دی� ہ�ے کہ آپ کیوں یہ سمجھ�
کہ سمن م� درج الزامات خارج ک� جا�ن
یہ�
ی
ی
چاہیئ�۔ آپ سماعت یک ےط شدہ تاریخ ےس
ی
پہےل  OATH Remote Hearings Unitکو
 (212) 436-0777پر کال کر ےک ن
اپ� وڈیو سماعت
سک� ت
ےط کر ت
/سک� یہ�۔ وہ آپ کو گبذریعہ ای میل
بھیج� �۔
سماعت ےک یل� ایک لنک
ی
سماعت بذریعہ ڈاک آپ کو تحریر شدہ دفاع

بذریعہ عام ڈاک OATH Hearings Division

کو بھیج کر سمن کا جواب د� ن� یک اجازت ت
دی� ہ�ے۔
ی
اگر آپ سماعت بذریعہ ڈاک ےک/یک خواہش مند یہ�
تو آپ کو اپنا دفاعی خط سمن یم� درج تاریخ ےس
ت
چاہ� ئ�۔ آپ پا� ن� کیس
پہےل مندرجہ ذیل پ�� پر بھیجنا ی
ت
یک حمایت یم� دیگر دستاویزات شامل کر سک�/
ت
سک� یہ�۔
OATH Remote Hearings Unit
66 John Street, 10th Floor
New York, NY 10038

سماعت ےک فیصےل ےک خالف اپیل کرنا
آپ یک سماعت ےک بعد OATH Hearings Division

گ
گ
بھ� ج� �۔ اگر آپ
آپ کو فیصلہ دے � یا بذریعہ ڈاک
ی
سک� ت
فیصےل ےس یغ�متفق یہ� تو آپ اپیل کر ت
/سک� یہ�۔
اپ� اپیل جمع ن
آپ کو ن
کروا� ےک یل�
 nyc.gov/oath/appealپر آن الئن موجود یا
 Hearings Divisionےک تمام مقامات پر دستیاب
چاہ� ئ�۔ اپیل داخل
 OATHکا اپیل فارم ہی استعمال کرنا ی
کر ن� یک ہدایات فارم پر اور  OATHیک ویب سائٹ پر
دیکھی جا ت
سک� یہ�۔
 OATH Hearings Divisionکو آپ یک اپیل فیصےل
یک تاریخ ےس  30دن ےک اندر ،یا اگر آپ کو بذریعہ
ڈاک فیصلہ بھیجا گیا تھا تو  35دن ےک اندر ،الزماً مل
ن
چاہ� ئ�۔
جا� ی

محتسب

محتسب  OATHےک طریق ہ� ئا� کار ےک متعلق سواالت ےک
جواب دے کر ،تشویشات ےس نمٹ کر ،شکایات کا حل
بہ�ی ن
کر ےک ،اور  OATHیم� ت
ال� یک تجاویز پر عمل
درآمد کر ےک OATH ،ےک فیصلہ دہی ےک طریقہ کار یم�
یقی� ن
عدل اور شفافیت کو ن
بنا� یک جستجو کرتا ہ�ے۔
محتسب ےس کیس ہیلپ ٹ
سن� ےک مقام پر رک کر یا
 Ombudsperson@oath.nyc.govپر ای میل کر ےک
رابطہ قائم کیا جا سکتا ہ�ے۔

