LV et al v NYC Dept of Education
.c/o The Garden City Group, Inc
PO Box 9000 #6495
Merrick, NY 11566-9000
ٹول فری1-800-918-8061 :

**P-DOE$F-POC/1

ضروری ہے کہ ڈاک مہر لگی
حالت میں  30جون 2008 ،تک
بذريعٔہ ڈاک بھجوا دیا جائے

دعوی فارم
شناخت مدعی:
دعوی نمبر:

کنٹرول نمبر:

اگر آپ تصفي کالس کارروائی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ،تو ضروری ہے کہ منسلکہ نوٹس اور دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو پڑھنے کے
بعد ،آپ اس فارم کو ،ڈاک مہر لگی حالت میں  30جون 2008 ،تک ،بذريعٔہ ڈاک LV et al v NYC Dept of Education, c/o The Garden City
 Group, Inc., PO Box 9000 #6495, Merrick, NY 11566-9000پر بھجوا دیں۔
اگر اس فارم کو مکمل کرتے وقت آپ کا کوئی سوال ہو ،تو برائے مہربانی دا گارڈن سٹی گروپ ،انک۔ سے  1-800-918-8061پر رابطہ کریں،
یا  www.hearingordersettlement.comمالحظہ کریں ،یا بچوں کے وکالء سے  (212) 947-9779ایکسٹینشن  577پر رابطہ کریں۔
A۔
A1۔
نام:

ذاتی معلومات

برائے مہربانی ذیل میں مطلوبہ معلومات فراہم کریں

بچے کا نام:
پتہ:

شہر:

ریاست:

بچے کی تاریخ پیدائش:

دن کے وقت کا ٹیلیفون نمبر:

(    )      -

زپ:
شام کے وقت کا ٹیلیفون نمبر:

(    )      -

آپ کے وکیل اور غیر جانبدار سماعتی حکم کی معلومات
A1۔
وکیل یا ایڈوکیٹ کا نام:
پتہ:

ضروری ہے کہ یہ فارم ڈاک مہر لگی حالت میں  30جون 2008 ،سے پہلے بذريعٔہ ڈاک بھجوا دیا جائے۔
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**P-DOE$F-POC/2
غیر جانبدار سماعتی حکم کا کیس نمبر_____________________________________ :
افسر برائے سماعت کے دستخط کی تاریخ___________________________________ :
•
•

q

جی ہاں

q

نہیں
•

B۔

اگر یہ معلومات آپ کے علم میں نہیں ،تو  1-800-918-8061پر فون کریں ،اور یہ آپ کے حکم کی ایک کاپی آپ کی
خدمت میں ارسال کر دے گا۔
آپ صرف اس صورت میں تالفی کے حقدار ٹھہریں گے جب آپ کا حکم (کے احکامات)  13دسمبر 2000 ،کو یا اس کے
بعد اور  31جنوری 2008 ،کو یا اس سے پہلے جاری ہوا ہو (ہوئے ہوں)۔
مجھے مؤرخہ  13دسمبر 2000 ،کو یا اس کے بعد اور  31جنوری 2008 ،کو یا اس سے پہلے ایک سے زائد احکامات
موصول ہوئے تھے نیز میں ان میں سے ایک سے زائد احکامات کے دعوے جمع کروا رہا ہوں۔
ہر حکم کے لئے ایک علیحدہ دعوی فارم شامل کریں۔ ہر تعلیمی سال میں آپ کو صرف ایک حکم کی قانونی چارہ
جوئی حاصل ہوگی۔

تالفی کی قسم کا انتخاب :تصفي گروہی کارروائی میں سے جس تالفی کے حصول کے آپ خواہشمند ہیں اس کی نشاندہی کریں۔
جس تالفی کی قسم کو حاصل کرنے کے آپ اہل ہیں اس کا دارومدار اس کارروائی کی قسم پر ہے جس کا  DOEکو حکم میں
اقدام اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا۔

برائے مہربانی ہر قابل اطالق پر نشان لگائيں (بجز اس کے کہ جب ایسا نہ کرنے کے لیے مخصوص طور پر کہا گیا ہے):

B1۔ q

 DOEکو والدین ،نجی خدمت فراہم کنندہ ،یا نجی اسکول کو براہ راست رقم ادا کرنے کے عالوہ
کوئی دوسرا اقدام اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ وہ پوری طرح سے اور بروقت ایسا نہ کرسکا۔
میں درخواست کرتا ہوں (مندرجہ ذیل میں سے صرف ایک پر نشان لگائيں):

q

تعدیلی تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے واؤچر کی :میں ایک ایسا واؤچر وصول کرنا چاہتا ہوں جسے میں
تعدیلی تعلیمی خدمات اور خدمت گار کے اخراجات اور  /یا امدادی ٹکنالوجی کے سلسلے میں استعمال کر
سکوں۔ برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوال کا جواب دیں:
ایک  60دنوں کی اسکولی مدت کے دوران میرا بچہ  45سے زائد دنوں کے لئے اسکول سے خارج تھا یا
انتہائی غیر موزوں تقرری سے دوچار تھا اور اسے گھر پر تعلیم بھی نہیں ملی۔  qجی ہاں  qنہیں

q

یا-برداشت کئے گئے اخراجات کی بازادائيگی کی کیونکہ میرے حکم (آرڈر) کو نافذ نہیں کیا گیا تھا :میں چاہتا
ہوں کہ تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے وہ اخراجات ادا کئے جائيں جنہیں میں نے اپنے حکم (آرڈر) کے
نافذ نہ کئے جانے کی بناء پر برداشت کیا تھا۔
میں نے مندرجہ ذیل خدمات کے سلسلے میں ____________ $ادا کئے تھے_________________________:
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _۔

آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے مہربانی
دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔

B2۔ q

 DOEکو مجھے ان رقوم کی بازادائیگی کا حکم دیا گیا تھا جنہیں میں نے ادا کیا تھا جبکہ مجھے
خرچ کی جانے والی رقم کی کی بازادائیگی کبھی نہیں کی گئی۔ میں چاہوں گا کہ  DOEاس رقم کی
بازادائیگی کرے۔
مندرجہ ذیل خدمت کے عوض  DOEکو حکم دیا گیا تھا کہ مجھے __________ $کی بازادائیگی کرے___________ :
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ _۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں بجز اس کے کہ حکم نے بازادائيگی کے لئے ڈالر میں مخصوص رقم
مقرر کی ہو اور مزید دستاویزات جمع کروانے کا تقاضا نہ کیا ہو۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے مہربانی
دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔
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B3۔ q
**P-DOE$F-POC/3خدمت فراہم کنندہ یا نجی اسکول کو رقم ادا کرنے کا حکم دیا گيا تھا۔ میرے
 DOEکو کسی نجی
بچے کو وہ خدمت ملی جس کے لئے ادائيگی کا حکم دیا گیا تھا لیکن  DOEنے کبھی ادائيگی
نہیں کی۔ میری خواہش ہے کہ  DOEخدمت فراہم کنندہ یا اسکول کو ادائيگی کرے۔
حکم دیا گیا تھا کہ _________________________________________________________________________

(خدمت فراہم کنندہ یا اسکول)

کو _______________ $کی رقم ادا کی جائے جس کا مقصد _______________________________________________
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ہوگا۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے مہربانی دعوی دائر
کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔

B4۔ q

 DOEکو نجی خدمت فراہم کنندہ یا نجی اسکول کو رقم ادا کرنے کا حکم دیا گيا تھا۔ مذکورہ DOE
نے کبھی ادائيگی نہیں کی اور میرے بچے کو کبھی وہ خدمت بھی نہیں ملی جس کے لئے ادائيگی
کا حکم دیا گیا تھا۔
برائے مہربانی مندرجہ ذیل میں سے منتخب کریں:

q

حکم مؤرخہ  1جوالئی 2006 ،سے قبل کا تھا۔

میں درخواست کرتا ہوں (مندرجہ ذیل میں سے صرف ایک پر نشان لگائيں):

q

q

تعدیلی تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے واؤچر کی :میں ایک ایسا واؤچر وصول کرنا چاہتا ہوں
جسے میں تعدیلی تعلیمی خدمات اور خدمت گار کے اخراجات اور  /یا امدادی ٹکنالوجی کے سلسلے
میں استعمال کر سکوں۔ برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوال کا جواب دیں:
 60دنوں کی اسکولی مدت کے دوران میرا بچہ  45سے زائد دنوں کے لئے اسکول سے خارج
تھا یا انتہائی غیر موزوں تقرری سے دوچار تھا اور اسے گھر پر تعلیم بھی نہیں ملی۔
 qجی ہاں  qنہیں
یا-برداشت کئے گئے اخراجات کی بازادائيگی کی کیونکہ میرا حکم (آرڈر) نافذ نہیں کیا گیا تھا :میں چاہتا
ہوں کہ تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے ان اخراجات کی بازادائیگی کی جائے جنہیں میں نے
اپنے حکم (آرڈر) کے نافذ نہ کئے جانے کی بناء پر برداشت کیا تھا۔
میں نے مندرجہ ذیل خدمات کے سلسلے میں _________ $ادا کئے تھے____________________ :
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ _۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے
مہربانی دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔

q

حکم مؤرخہ  1جوالئی 2006 ،اور  30جون 2007 ،کے درمیان کا تھا۔

میں درخواست کرتا ہوں (مندرجہ ذیل میں سے صرف ایک پر نشان لگائيں):

q

حکم کی رقم کی ادائيگی کی۔ میری خواہش ہے کہ  DOEاس رقم کی ادائيگی کرے جسے ادا کرنے کا
اسے حکم دیا گیا تھا۔
__________________________________________________________________________

(والدین ،خدمت فراہم کنندہ ،یا اسکول)
کو _______________ $کی رقم ادا کرنے کے لیے ___________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________ _ مقصد کے لئے حکم دیا گیا تھا۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے
مہربانی دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔

-یا-

4

* *P-DOE$F-POC/4تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے واؤچر کی :میں ایک ایسا واؤچر وصول کرنا چاہتا ہوں
تعدیلی
q
جسے میں تعدیلی تعلیمی خدمات اور خدمت گار کے اخراجات اور  /یا امدادی ٹکنالوجی کے سلسلے
میں استعمال کر سکوں۔ برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوال کا جواب دیں:
 60دنوں کی اسکولی مدت کے دوران میرا بچہ  45سے زائد دنوں کے لئے اسکول سے خارج
تھا یا انتہائی غیر موزوں تقرری سے دوچار تھا اور اسے گھر پر تعلیم بھی نہیں ملی۔
 qجی ہاں  qنہیں

-یا-

q

برداشت کئے گئے اخراجات کی بازادائيگی کی کیونکہ میرا حکم (آرڈر) نافذ نہیں کیا گیا تھا :میں چاہتا
ہوں کہ تعلیمی خدمات یا امدادی ٹکنالوجی کے ان اخراجات کی بازادائیگی کی جائے جنہیں میں نے
اپنے حکم (آرڈر) کے نافذ نہ کئے جانے کی بناء پر برداشت کیا تھا۔
میں نے مندرجہ ذیل خدمات کے سلسلے میں _________ $ادا کئے تھے____________________ :
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ _۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے
مہربانی دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔

q

حکم مؤرخہ  30جون 2007 ،کے بعد کا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ  DOEحکم کردہ رقم ادا کرے۔
_________________________________________________________________________________

(والدین ،خدمت فراہم کنندہ ،یا اسکول)

کو _______________ $کی رقم ادا کرنے کے لیے __________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ مقصد کے لئے حکم دیا گیا تھا۔
آپ پر الزم ہے کہ اضافی دستاویزات جمع کروائيں۔ قابل قبول دستاویزات کی فہرست کے لئے برائے مہربانی
دعوی دائر کرنے کی ہدایات کو مالحظہ کریں۔
C۔

تصدیق
میں (قانونی) سزائے غلط بیانی کے تحت بیان دیتا ہوں کہ مذکورہ باال فراہم کردہ معلومات میرے علم و یقین کے مطابق صحیح
اور درست ہیں۔
تاریخ

دستخط

برائے مہربانی یہ فارم اور درکار دستاویزات بذريعٔہ ڈاک اس پتے پر بھجوا دیں:
LV et al v NYC Dept of Education
.c/o The Garden City Group, Inc
PO Box 9000 #6495
Merrick, NY 11566-9000

ضروری ہے کہ یہ فارم ڈاک مہر لگی حالت میں  30جون 2008 ،سے پہلے بذريعٔہ ڈاک بھجوا دیا جائے۔
)T&I-6952 (Urdu

