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 إشعار بتعليق الدعوى الجماعية 

 

صاتهم من  رخق جميع سائقي سيارات األجرة أو سائقي المركبات المخصصة للتأجير الذين تم تعلي إلى:

( في مدينة نيويورك بناًء على اعتقالهم بتهم جنائية بين  TLCقِبل لجنة سيارات األجرة والليموزين )

 )يُشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(.  2020و 2003عامي 

 

 يرجى قراءة هذا اإلشعار بعناية كاملة.

 قد تتأثر حقوقك باإلجراءات في هذا النزاع القضائي. 

 WWW.TLCSUSPENSIONCASE.COMالمترجمة من هذا اإلشعار على  سخن  تتوفر ال

 

 

هذا إخطار بأمر من المحكمة يفيد بأنك قد تكون عضًوا في "المجموعة" في قضيتين معلقتين ذواتي صلة ضد  

مدينة نيويورك ومسؤولي لجنة سيارات األجرة والليموزين في مدينة نيويورك، وهما قيد النظر حاليًا في محكمة 

 لمتحدة اإلقليمية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك. ا اتلواليا

 

يهدف هذا اإلشعار إلى إعالمك بأنه قد تم التصديق على الدعوى من المحكمة لمواصلة الدعوى الجماعية وأن  



 

 

  المحكمة أقرت بوجود مخالفات دستورية في طريقة إخطار المدينة للسائقين الذين خضعوا لتعليق بسبب االعتقال

نتيجة لذلك، قد يحق   ، وطريقة عقدها لجلسات استماع لهم.2020فبراير  18و  2003يونيو  28ة بين ترلففي ا

  وال تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء في هذا الوقت لتشارك في هذه القضية. لك الحصول على تعويضات مالية.

 

 يوضح هذا اإلشعار ما يلي:

 

 . موضوع الدعاوى القضائية 1

 "المجموعة"ا في عضوً  تك. حقوقك بصف2

 . أحقيتك في الحصول على تعويضات مالية3

 . اإلجراءات التي قد تتخذها 4

 . المزيد من إجراءات المحكمة5

 . كيفية الحصول على مزيد من المعلومات حول الدعوى القضائية6

 

 . موضوع الدعاوى القضائية1

 

(  cv-4991-06)القضية رقم    وآخرين   Dausن ضد  رو وآخ   Nnebe  هناك نوعان من الدعاوى القضائية ذات الصلة:  

   (. cv-7119-17)القضية رقم    وآخرين   Joshiوآخرون ضد    Stallworthو 

 

  Anthony Stallworthو Khairul Aminو Eduardo Avenautو Jonathan Nnebeطعن المدعون 

( في  NYTWAرك )ة نيويو باالشتراك مع اتحاد عمال سيارات األجرة بمدين Noor Taniو Parichay Barmanو

إعالن الحضور الذي قدمه المدعى عليهم إلى السائقين الذين تم تعليق رخصاتهم من قِبل لجنة سيارات األجرة والليموزين 

(TLC.بسبب االعتقال في بعض التهم الجنائية )  وعلى وجه التحديد، زعم المدعون أن إشعار التعليق الالحق وجلسات

، أقرت محكمة 2019في عام  ا لحل القضية الجنائية للسائق كانت مخالفة للدستور.انتظارً  معلقة ةصاالستماع الستعادة رخ

االستئناف األمريكية التابعة للدائرة الثانية بأن المدعى عليهم منعوا السائقين الموقوفين من ممارسة حقهم الدستوري في  

( جلسات  2 كاف  بطبيعة جلسة االستماع و)ن على نحو  سائقيالر ( اإلخطارات لم تخب1اإلجراءات القانونية الواجبة ألن )

  االستماع لم تمنح فرصة معقولة للسائقين لالعتراض على تعليق رخصاتهم.

 

وفي الدعوى الجماعية، يرفع شخص واحد   قد سمحت المحكمة اإلقليمية باستكمال الدعوى باعتبارها دعوى جماعية. 

عن أشخاص آخرين يُطلق عليهم اسم "أعضاء المجموعة" ولديهم  دعوى نيابة  ة" مجموعثل الأو أكثر يُطلق عليهم اسم "مم

  Eduardo Avenautو Jonathan Nnebeفي هذه الحالة، يكون ممثلو المجموعة هم المدعين  دعاوى مماثلة.

وكل منهم قد حصل على   Noor Taniو Parichay Barmanو Anthony Stallworthو Khairul Aminو

(  TLC( تم تعليقها من قِبل لجنة سيارات األجرة والليموزين )FHVارة مخصصة للتأجير )رة أجرة أو سياغيل سيصة لتشرخ

  بعد االعتقال.

 

، صدقت المحكمة اإلقليمية على مجموعة تضم كل سائقي سيارات األجرة أو السيارات 2022في مارس  

( على خلفية اعتقال  TLCموزين )ت األجرة واللية سياراعن لجن المخصصة للتأجير الذين تم تعليق رخصاتهم الصادرة

وستحدد المحكمة اإلقليمية اآلن  .2020فبراير   18و 2003يونيو  28السائق بتهمة جنائية في أي وقت في الفترة بين 

ع  ة بحق جميأقرت المحكماألشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويضات، ومقدارها إذا كان يحق لهم الحصول عليها. 

 هذه المجموعة بالحصول على تعويضات رمزية على األقل بقيمة دوالر واحد. قين المنتمين إلىالسائ



 

 

 

 حقوقك بصفتك عضًوا في المجموعة  .2

 

لقد تلقيت هذا اإلشعار ألن المحكمة اعتمدت "المجموعة" في هذه الدعوى القضائية وتم تحديدك بصفتك عضًوا في   

وع من الدعاوى القضائية التي يرفع فيها فرد واحد أو عدة أفراد  ية عبارة عن نعالجما الدعوى ا.مجموعة تم انتهاك حقوقه

دعاوى نيابة عن جميع أعضاء مجموعة من األشخاص الذين لهم وضع مماثل للحصول على تعويضات مالية أو تعويضات 

ية ألنها اعتبارها دعوى جماعلدعوى براءات هذه اوقررت المحكمة اإلقليمية أنه يمكن مواصلة إج أخرى للمجموعة بأكملها.

على هذه   Judge Richard J. Sullivanيشرف القاضي  .23تفي بمتطلبات القاعدة الفيدرالية لإلجراءات المدنية 

 الدعوى الجماعية. 

 

رات األجرة وإذا تم تعليق رخصتك من قِبل لجنة سيا أي حكم في هذا الشأن يكون ملزًما لجميع أعضاء المجموعة.  

، فسيتم 2020فبراير  18و 2003يونيو  28( بسبب اعتقالك بتهمة جنائية في أي وقت في الفترة بين TLCن )لليموزيوا

   إدراجك في "المجموعة" ما لم تطلب استبعادك وفقًا لإلجراءات الموضحة أدناه.

 

  الذين تم  Shannon Liss-Riordanو David T. Goldbergو Daniel L. Ackmanيمثل المجموعة 

وعلى الرغم من ذلك، يمكنك حضور جلسات هذه   عة؛ وترد معلومات االتصال الخاصة بهم أدناه.م كمحامين للمجموتعيينه

   القضية على نفقتك الخاصة من خالل محاميك الخاص، ولكنك لست مضطًرا إلى ذلك.

 

 هل يمكنني الحصول على تعويضات مالية؟ .3

 

وسيتم تحديد ما إذا كان   واحد. مالية رمزية بقيمة دوالر تعويضاتموعة" الحصول على يحق لجميع "أعضاء المج 

أحد أعضاء المجموعة سيتلقى أيًضا تعويضات مالية من خالل إجراء أم ال يهدف إلى تقييم ما إذا كانت ستتم إعادته/إعادتها  

ستشمل  .ستماع مناسبة أم الحق في إجراء جلسة اإلى عمله في حالة أن هناك جلسة استماع مناسبة وإخطاًرا مناسبًا بال

( لعضو  TLCاإلجراءات اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الرخصة السارية الصادرة عن لجنة سيارات األجرة والليموزين )

سيتم   مة العامة.المجموعة في أثناء فترة تعليق قضيته/قضيتها الجنائية المعلقة سابقًا قد يشكل تهديًدا مباشًرا وكبيًرا على السال

ة مبلغ التعويض، إن وجد، من قِبل جهة اتخاذ قرار محايدة، استناًدا بصفة جزئية إلى دليل الخسائر التي تكبدها الفرد  تحديد قيم

ويجوز للمدعى عليهم الطعن   (.TLCنتيجة ممارسات التعليق غير الدستوري من جانب لجنة سيارات األجرة والليموزين )

 لة المقدمة في دعوى التعويضات المالية. جموعة واألدالمفي أهلية عضو  

 

 اإلجراءات التي قد تتخذها  .4

 

ال تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء للبقاء في "المجموعة" والحصول على تعويضات رمزية وإمكانية الحصول على   

نسحابك( من  بعادك )أو االستإذا كنت ال تريد البقاء في "المجموعة"، فيجب عليك تقديم طلب كتابي  تعويضات إضافية.

  وإذا استبعدت نفسك من المجموعة، فلن تشارك في أي تسوية أو استرداد أو حكم إيجابي في الدعوى القضائية. المجموعة.

إذا قمت بتعيين محام  للقيام بذلك،  إذا قررت االنسحاب من المجموعة، يمكنك مع ذلك رفع دعوى بمطالباتك بشكل فردي. أما

 تك الخاصة. على نفقفسيكون 

 

  

 

 



 

 

 

   إذا كنت تريد استبعاد نفسك من "المجموعة"، فيجب عليك إكمال النموذج المرفق الستبعاد نفسك من "المجموعة". 
 

إذا قررت استبعاد نفسك من "المجموعة"، فيجب عليك إرسال النموذج المكتمل عبر البريد من الدرجة األولى أو   

إلى محامي المجموعة على العنوان  2022يوليو  18أقصاه  في موعدريد ا بالبطريق التوصيل السريع مختومً  عن

Shannon Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston 

MA 02116وبدالً من ذلك، يمكنك إرسال النموذج المكتمل عبر البريد اإللكتروني إلى .  

tlcsuspensioncase@llrlaw.com يرجى عدم إرسال النموذج إلى المحكمة. .2022يوليو  18اه د أقصفي موع   
 

 المزيد من إجراءات المحكمة  .5
 

 على النحو الموضح أعاله، حددت المحكمة بالفعل األسس الموضوعية للقضية لصالح المدعين وأنشأت "مجموعة". 

يحق لهم الحصول على التعويضات  الذينلمجموعة" وبعد ذلك، ستقرر المحكمة خالل جلسات االستماع الفردية "أعضاء ا

 وقيمة هذه التعويضات، إن وجدت.
 

 كيفية الحصول على مزيد من المعلومات .6
 

ويمكن فحص المرافعات وجميع السجالت  هذا اإلشعار هو مجرد ملخص وال يصف بالكامل مطالبات األطراف ودفوعهم.

  ,Daniel Patrick Moynihan U.S Courthouseفي  ل العادية األخرى في هذا النزاع القضائي خالل ساعات العم

500 Pearl Street, New York, New York 10007.   إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، يمكنك أيًضا مراسلة

أو عبر البريد على العنوان   ،tlcsuspensioncase@llrlaw.comمحامي المجموعة عبر البريد اإللكتروني على 

Shannon Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, P.C., 729 Boylston Street, Suite 

2000, Boston, MA 02116،  9200-477-929 مأو يمكنك االتصال بالرق . 
 

Shannon Liss-Riordan 

Lichten & Liss-Riordan, P.C. 

729 Boylston Street, Suite 2000 

Boston, MA 02116 

www.llrlaw.com 

 

Daniel Lee Ackman  

Law Office of Daniel L. Ackman 

Floor rd165 Broadway, 23 

New York, NY 10006 

www.danackmanlaw.com 

 aw.comlmandan@danack: البريد اإللكتروني 
 

David Thomas Goldberg 

Donahue & Goldberg, L.L.P. 

240 Kent Ave.  

Brooklyn, NY 11249 
 

 ماذا لو غيرت عنواني؟  .7
 

إذا تلقيت هذا اإلشعار بالبريد إلى عنوان قديم أو إذا انتقلت من مكان إلى آخر، فيرجى إبالغ محامي المجموعة   

وإذا لم تكن عضًوا في المجموعة،   ت و/أو نماذج إثبات المطالبة في المستقبل.إشعارا يي أبعنوانك الحالي حتى يمكنك تلق

يمكنك تجاهل هذا اإلشعار. يجب إرسال أي تغيير في عنوانك عبر البريد اإللكتروني إلى  

tlcsuspensioncase@llrlaw.com  أو عبر البريد إلى العنوانLichten & Liss-Riordan, 729 Boylston 

Street Suite 2000, Boston MA 02116 .9200-477-929يمكنك االتصال بالرقم   كما . 

http://www.llrlaw.com/
http://www.danackmanlaw.com/
../!_Out/dan@danackmanlaw.com


 

 

 

 طلب االستبعاد من الدعوى الجماعية

Nnebe  وآخرون ضدDaus  القضية رقم   وآخرين(06-cv-4991 ) 

Stallworth  وآخرون ضدJoshi القضية رقم   وآخرين(17-cv-7119 ) 

 

 يرجى قراءة هذه التعليمات 

وإذا كنت تريد أن تظل عضًوا في هذه الدعوى الجماعية وتحصل على تعويضات مالية رمزية،   .النموذجال هذا ال يلزم إكم

 فال تتخذ أي إجراء. 

أما إذا كنت تريد استبعاد نفسك من هذه الدعوى الجماعية، فأكمل هذا النموذج واختمه بختم البريد أو أرسله عبر البريد  

 . 2022وليو ي 18اإللكتروني في موعد أقصاه 

   يرجى كتابة المعلومات التالية بحروف واضحة. ومات شخصية:معل

 (: _________________ TLC___ رقم رخصة لجنة سيارات األجرة والليموزين )___ _االسم: __________ 

 ________ ___ __________________________________________________عنوان الشارع:  

 ____________ _ ____________________________________ يدي: __مز البرالمدينة، الوالية، الر

 ___________ ____________________________________________ عنوان البريد اإللكتروني: 

 _____ __ ___ ___ __________________________________________ رقم الهاتف: _______

 حدد المربع المناسب واكتب توقيعك

 

 

 

( لن أشارك في أي استرداد محتمل قد 1أفهم ما يلي: )  من "المجموعة" في هذه الدعوى.  ستبعاديأريد ا

الدعوى؛ و) المحاكمة أو تسوية هذه  الدعوى  2تحصل عليه "المجموعة" نتيجة  ( لن ألتزم بأي قرار في 

ى  ع الدعوخالل رفيجوز لي تقديم أي مطالبات لدّي ضد المدعى عليهم من  (  3لصالح المدعى عليه؛ و)

 القضائية الخاصة بي على نفقتي الخاصة. 

 

 
 _____________ _ __ _التاريخ: _____ _____ __ _ _______________ ______________  التوقيع:

 

 تعليمات اإلرسال

 

إلى   البريد اإللكتروني  النموذج عبر  أو    2022يوليو    18في    tlcsuspensioncase@llrlaw.comيجب إرسال هذا 

عب أو  قبله، البريإرساله  التالي:  ر  العنوان  إلى   Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suiteد 

2000, Boston MA 02116 يرجى عدم إرسال هذا النموذج    .2022يوليو    18، مع ختمه بختم البريد في موعد أقصاه

 بالبريد إلى المحكمة.


