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 ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਬਿਣ ਦਾ ਨੋਬਿਸ 

 
ਲ੍ਈ:  ਸਾਰ ੇਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏ-’ਤ-ੇਵਾਹਿ ਚਲ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਡਰਾਇਵਰ, ਜਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲ੍ਾਇਸੰਸ 2003 ਅਤੇ 

2020 (ਸਮਜੂਹਕ ਤਰੌ ‘ਤੇ, ਕਲ੍ਾਸ) ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਅਪਰਾਜਿਕ ਦਸੋਾਂ ਜਵੱਚ ਜਗਿਫਤਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਆਿਾਰ 
‘ਤ ੇNYC Taxi and Limousine Commission (TLC) ਦੁਆਰਾ ਮੁੱ ਅਤਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਿ। 

 
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੋਬਿਸ ਨੰੂ ਪਰੇੂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ।ੋ 

ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਵਚਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਡ ੇਅਬਿਕਾਰ ਪਰਭਾਬਵਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
ਇਸ ਨੋਬਿਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਬਦਤ ਸੰਸਕਰਨ WWW.TLCSUSPENSIONCASE.COM ‘ਤ ੇਉਪਲਿਿ 

ਿਨ 
 

ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਦਆੁਰਾ ਆਦਸੇ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸਚੂਿਾ ਹ ੈਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀ ਆਫ ਜਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ NYC Taxi and 
Limousine Commission ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦ ੇਜਵਰੁੱ ਿ ਦ ੋਸੰਬੰਜਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਜਮਆਂ ਜਵੱਚ ਕਲ੍ਾਸ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇ
ਹ,ੋ ਜ ੋਵਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਜਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲ੍ਈ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਜਵੱਚ ਜਵਚਾਰ ਅਿੀਿ 
(ਲੰ੍ਜਬਤ) ਹਿ। 

ਇਸ ਿੋਜਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਸਲ੍ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿੰੂ ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਦਾਲ੍ਤ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਮਾਜਣਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਇਹ ਜਿਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ 28 ਜੂਿ, 2003 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 



 

 

2020 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜਗਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ੍ੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ੍ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲ੍ਈ ਸ਼ਜਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਜਚਤ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਵੱਚ ਸੰਜਵਿਾਿਕ ਉਲੰ੍ਘਣਾਵਾਂ ਸਿ।  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਰਜਾਨੇ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿੋ।  ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਿੱਸਾ ਿਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।   
 
ਇਿ ਨੋਬਿਸ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿੈ: 
 

1. ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਕਸ ਚੀ਼ਿ ਬਾਰ ੇਹਿ 
2. ਕਲ੍ਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੋਂ ਤਹੁਾਡ ੇਅਜਿਕਾਰ 
3. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਪੈਸ ੇਦ ੇਹਰਜਾਿੇ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਿਹੀਂ 
4. ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
5. ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਦਾਲ੍ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 
6. ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

 

1. ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਕਸ ਚੀਜ ਿਾਰੇ ਿਨ 
 
 ਇੱਥ ੇਦ ੋਸੰਬੰਜਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਿ: ਿੇਬ ੇet al. ਬਿਾਮ ਡਸੌ, et. al. (ਕੇਸ ਿੰ. 06-cv-4991) ਅਤੇ ਸਟਾਲ੍ਵਰਥ, et 
al. ਬਿਾਮ ਜਸੋੀ, et al.  (ਕੇਸ ਿੰ. 17-cv-7119).   
 

ਮੁਦਈ ਜੋਿਾਥਿ ਿੇਬੇ, ਐਡੁਆਰਡੋ ਐਵੇਿੌਟ, ਖੈਰੁਲ੍ ਅਮੀਿ, ਐਥਂਿੀ ਸਟਾਲ੍ਵਰਥ, ਪਰੀਚੈ ਬਰਮਿ ਅਤੇ ਿੂਰ ਤਾਿੀ ਿੇ, New 
York Taxi Workers Alliance (NYTWA) ਦੇ ਿਾਲ੍ ਜਮਲ੍ ਕੇ, ਉਸ ਪਿਜਕਜਰਆ ਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਦੱਤੀ, ਜੋ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਿੇ ਉਹਿਾਂ 
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਕੁਝ ਅਪਰਾਜਿਕ ਦੋਸਾਂ ਲ੍ਈ ਜਗਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਿ TLC ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ।  
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁਦਈਆਂ ਿੇ ਇਹ ਦੋਸ ਲ੍ਾਇਆ ਜਕ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ਼ੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਜਟਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਪਰਾਜਿਕ ਕੇਸ ਦੇ 
ਬਕਾਇਆ ਹੱਲ੍ ਲ੍ਈ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤੇ ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਿੰੂ ਬਹਾਲ੍ ਕਰਿ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਜਵਿਾਿਕ ਸੀ।  2019 ਜਵੱਚ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ 
ਅਪੀਲ਼੍ਿ ਫਾਰ ਦੀ ਸੈਜਕੰਡ ਸਰਕਟ (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) ਿੇ ਇਹ ਫੈਸਲ੍ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 
ਿੇ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਉਜਚਤ ਪਿਜਕਜਰਆ ਦੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਜਵਿਾਿਕ ਅਜਿਕਾਰ ਤ਼ੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕਉਂਜਕ (1) 
ਿੋਜਟਸਾਂ ਿੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਿੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਜਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਜਚਤ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਸੂਜਚਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ (2) ਜਕਉਂਜਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ੍ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮੌਕਾ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ੍ ਰਹੀਆਂ।    
 

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਮੁਕੱਦਮ ੇਿੰੂ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਹ।ੈ  ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵੱਚ, 
“ਕਲ੍ਾਸ ਪਿਤੀਜਿਿੀ” ਕਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ਼ੋਂ ਵੱਿ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿੇ ਦੂਜ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਜਸਿੰੂ “ਕਲ੍ਾਸ 
ਮੈਂਬਰ” ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਿਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਾਿ ਦਾਅਵ ੇਹਿ।  ਇਸ ਕੇਸ ਜਵੱਚ, ਕਲ੍ਾਸ ਦ ੇਿੁਮਾਇੰਦ ੇਮਦੁਈ ਜਿੋਾਥਿ ਿੇਬੇ, ਐਡੁਆਰਡੋ 
ਐਵੇਿੌਟ, ਖਰੈੁਲ੍ ਅਮੀਿ, ਐਥਂਿੀ ਸਟਾਲ੍ਵਰਥ, ਪਰੀਚ ੈਬਰਮਿ ਅਤੇ ਿੂਰ ਤਾਿੀ ਹਿ, ਜਜਿਹ ਾਂ ਜਵੱਚ਼ੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਕੋਲ੍ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ 
ਜਕਰਾਏ ਲ੍ਈ ਵਾਹਿ (FHV) ਚਲ੍ਾਉਣ ਦਾ ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਸੀ, ਜਜਸਿੰੂ ਇੱਕ ਜਗਿਫਤਾਰੀ ਤ਼ੋਂ ਬਾਅਦ TLC ਦਆੁਰਾ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ।   
 

 ਮਾਰਚ 2022 ਜਵੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਸਾਰ ੇਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਜਕਰਾਏ ਵਾਲੇ੍ ਵਾਹਿ ਚਾਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਿੰੂ ਪਿਮਾਜਣਤ 
ਕੀਤਾ , ਜਜਿਹ ਾਂ ਦ ੇTLC ਲ੍ਾਇਸੰਸ  28 ਜੂਿ, 2003 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਜਕਸ ੇਅਪਰਾਜਿਕ ਦੋਸ 
ਜਵੱਚ ਜਗਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤ ੇ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਿ।  ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਇਹ ਜਿਰਿਾਜਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਕ 
ਮੁਆਵ਼ਿ ੇਦੇ ਹਰਜਾਿੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹ ੈਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਕੰਿਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਇਹ ਫਸੈਲ੍ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ 
ਜਕ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰ, ਜ ੋਇਸ ਕਲ੍ਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਲ੍ਰ ਦ ੇਿਾ-ਮਾਤਰ ਹਰਜਾਿੇ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਣੋਗੇ। 
2. ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂਿਰ ਵਜੋਂ ਤੁਿਾਡ ੇਅਬਿਕਾਰ 
 

 ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਿੋਜਟਸ ਇਸ ਲ੍ਈ ਪਿਾਪਤ ਹਇੋਆ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਿੰੂ ਪਿਮਾਜਣਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅਜਜਹੇ ਕਲ੍ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਜਸਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇੱਕ 
ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸਮਾਿ ਸਜਥਤੀ ਵਾਲੇ੍ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇ



 

 

ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਅਜਵਆ ਂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ੍ਾਉਂਦ ੇਹਿ, ਤਾਂ ਜ ੋਪੂਰ ੇਗਰੁੱ ਪ ਲ੍ਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਰਜਾਿਾ ਜਾਂ ਹਰੋ ਰਾਹਤ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਿਾਗਜਰਕ ਪਿਜਕਜਰਆ ਦ ੇਸੰਘੀ ਜਿਯਮ 23 (Federal Rule of Civil Procedure 23) ਦੀਆ ਂ਼ਿਰਰੂਤਾਂ ਿੰੂ ਪਰੂਾ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਜ ਜਰਚਰਡ ਜੇ. ਸੁਲ੍ੀਵਾਿ ਦੀ ਜਿਗਰਾਿੀ ਹਠੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ੍ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲ੍ਈ ਪਿਤੀਬੰਜਿਤ ਹੈ।  ਜੇਕਰ 28 ਜੂਿ, 2003 ਅਤੇ 18 
ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਜਿਕ ਦੋਸ ਜਵੱਚ ਜਗਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਿ ਤਹੁਾਡਾ ਲ੍ਾਇਸੰਸ TLC ਦਆੁਰਾ 
ਮੁਅੱਤਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਿੰੂ ਉਦ਼ੋਂ ਤੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ਼ੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਠੇਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਪਿਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦ ੇ
ਅਿੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿੇਤੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ।   
 

ਕਲ੍ਾਸ ਦੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡੈਿੀਅਲ੍ ਐੱਲ੍. ਐਕਮੈਿ, ਡੇਜਵਡ ਟੀ. ਗੋਲ੍ਡਬਰਗ, ਅਤੇ ਸਿੈਿ ਜਲ੍ਸ-ਜਰਓਰਡਿ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਜਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਦ ੇਰਪੂ ਜਵੱਚ ਜਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ; ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਠੇਾਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਆਪਣੇ-ਖੁਦ ਦ ੇਖਰਚ ੇ'ਤ,ੇ ਆਪਣੇ-ਖਦੁ ਦ ੇਵਕੀਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਜਵੱਚ ਪਸੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਹੁਾਿੰੂ ਅਜਜਹਾ 
ਕਰਿ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ    
 

3. ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਸ ੇਦਾ ਿਰਜਾਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ? 
 
 ਸਾਰ ੇਕਲ੍ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਡਾਲ੍ਰ ਦੇ ਿਾ-ਮਾਤਰ ਪਸੈ ੇਦੇ ਹਰਜਾਿੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹਿ।  ਕੀ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲ੍ਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਿੰੂ ਵੀ ਮੁਆਵ਼ਿਾ ਰਾਸੀ ਦਾ ਹਰਜਾਿਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਇਸ ਿੰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਆੁਰਾ ਜਿਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਇਹ 
ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਜਟਸ ਮੌਜਦੂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ 
ਕੀ ਉਸ ਿੰੂ ਬਹਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹਵੋੇਗਾ।  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਿਰਿਾਰਿ ਕਰਿਾ ਸਾਮਲ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਕਲ੍ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 
ਉਸ ਦ ੇਜਪਛਲੇ੍-ਲੰ੍ਜਬਤ ਅਪਰਾਜਿਕ ਕੇਸ ਦ ੇਲੰ੍ਜਬਤ ਰਜਹਣ ਦੌਰਾਿ TLC ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਤਕ ਸਰੱੁਜਖਆ ਲ੍ਈ ਜਸੱਿਾ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪਰੂਿ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਮਆੁਵ਼ਿਾ ਸੰਬੰਿੀ ਹਰਜਾਿੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵੋੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਰਪੱਖ ਜਿਰਣਾਇਕ ਦਆੁਰਾ 
ਜਿਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ ੋਜਕ TLC ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਜਵਿਾਿਕ ਮੁਅੱਤਲ੍ ਅਜਿਆਸਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜ਼ੋਂ ਜਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਹਏੋ ਿੁਕਸਾਿ ਦ ੇ
ਸਬੂਤ ਦ ੇਆਿਾਰ ‘ਤ ੇਜਿਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਮਆੁਵ਼ਿਾ ਸੰਬੰਿੀ ਪੈਸ ੇਦ ੇਹਰਜਾਵ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲ੍ਈ ਕਲ੍ਾਸ ਮੈਂਬਰ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਪਸੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜਵਰਿੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ। 
 

4. ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ 
 

 ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਲਾਸ ਬਵੱਚ ਿਣੇ ਰਬਿਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਿਰਜਾਨੇ ਅਤ ੇਵਾਿੂ ਮੁਆਵਜੇ ਵਾਲੇ ਿਰਜਾਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਕਲ੍ਾਸ ਜਵੱਚ ਿਹੀਂ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਿੰੂ 
ਜਲ੍ਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਕਲ੍ਾਸ ਜਵੱਚ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ (ਜਾਂ ਚੋਣ ਛੱਡਣ) ਦੀ ਬਿੇਤੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੰੂ ਕਲ੍ਾਸ 
ਤ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਦੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਿਪਟਾਰੇ, ਜਰਕਵਰੀ ਜਾਂ ਅਿੁਕੂਲ੍ ਫੈਸਲੇ੍ ਜਵੱਚ ਿਾਗ ਿਹੀਂ ਲ੍ਓਂਗੇ।  ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਕਲ੍ਾਸ ਤ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਆਪਣੇ ਦਾਅਜਵਆ ਂ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ੍ਾ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਜਕਸ ੇਵਕੀਲ੍ ਿੰੂ ਜਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਦੁ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਵੋੇਗਾ। 
 
  

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਬਵੱਚੋਂ ਿਾਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਬਵੱਚੋਂ ਿਾਿਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।    
 

 ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੰੂ ਕਲ੍ਾਸ ਤ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿ ਦਾ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹੁਾਿੰੂ ਸਿੈਿ ਜਲ੍ਸ-ਜਰਓਰਡਿ, ਜਲ੍ਚਟਿ 
ਅਤੇ ਜਲ੍ਸ-ਜਰਓਰਡਿ ਪਤ ੇ‘ਤ ੇਕਲ੍ਾਸ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਿੰੂ 18 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਫਸਟ-
ਕਲ੍ਾਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਓਵਰਿਾਈਟ ਜਡਲ੍ੀਵਰੀ ਦਆੁਰਾ, ਪਸੋਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਕਲ੍ਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 18 
ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ tlcsuspensioncase@llrlaw.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 



 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਜੇੋ।   
 

5. ਅੱਗੇ ਦੀਆ ਂਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
 

 ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਦਾਲ੍ਤ ਿੇ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਮੁਦਈਆ ਂਦ ੇਹੱਕ ਜਵੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਕਲ੍ਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸਤ਼ੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾਜਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕਰੇਗੀ 
ਜਕ ਜਕਹੜ ੇਕਲ੍ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਮਆੁਵ਼ਿ ੇਸੰਬੰਿੀ ਹਰਜਾਿੇ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਿ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਕੰਿਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

6. ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
 

ਇਹ ਿੋਜਟਸ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ; ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਣਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਵੱਚ ਦਲ੍ੀਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਾਰ ੇਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ Daniel Patrick Moynihan U.S Courthouse, 500 Pearl Street, 
New York, New York 10007 ਜਵਖ ੇਜਿਯਮਤ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਾਿ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
਼ਿਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਿੰੂ sioncasesuspentlc @llrlaw.com ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Shannon Liss-
Riordan, Lichten & Liss-Riordan, P.C., 729 Boylston Street, Suite 2000, Boston, MA 02116 ‘ਤੇ ਡਾਕ ਿਜੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 929-477-9200 ‘ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

Shannon Liss-Riordan 
Lichten & Liss-Riordan, P.C. 

729 Boylston Street, Suite 2000 
Boston, MA 02116 
www.llrlaw.com 

 

Daniel Lee Ackman  
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7.  ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਿਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ? 
 

 ਜੇਕਰ ਇਹ ਿੋਜਟਸ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਕਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੇਜਜਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਤੇ ਤ਼ੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਜਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲ੍ਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੋਜਟਸ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲ੍ੀ tlcsuspensioncase@llrlaw.com ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston 
Street Suite 2000, Boston MA 02116 ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 415-630-2655 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
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ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਿਾਿਰ ਿੋਣ ਲਈ ਿੇਨਤੀ 
ਿੇਬੇ et al. ਬਿਾਮ ਡਸੌ, et. al. (ਕੇਸ ਿੰ. 06-cv-4991) 

ਸਟਾਲ੍ਵਰਥ, et al. ਬਿਾਮ ਜਸ਼ੋੀ, et al.  (ਕੇਸ ਿੰ. 17-cv-7119) 
 

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿਨਾਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਿਣ ੇਰਬਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਅਤ ੇ
ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੈਸ ੇਦਾ ਿਰਜਾਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 
ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਪਸੋਿਮਾਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਬਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਜਪਿੰ ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।   

ਿਾਮ: _________________________________________ TLC ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਿੰਬਰ: ___________________ 

ਗਲ੍ੀ ਦਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________ 

ਸਜਹਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ: _______________________________________________________________ 

ਈਮੇਲ੍ ਪਤਾ: _______________________________________________________________________ 

ਟੈਲ੍ੀਫੋਿ ਿੰਬਰ: _____________________________________________________________________ 

ਢੁਕਵੇਂ ਿਾਕਸ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰੋ 
 

 

 

ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵੱਚ ਕਲ੍ਾਸ ਤ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ: (1) 
ਮੈਂ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸੰਿਾਵੀ ਵਸਲੂ੍ੀ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਿਹੀਂ ਲ੍ਵਾਂਗਾ/ਲ੍ਵਾਂਗੀ, ਜ ੋਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਟਿਾਇਲ੍ ਜਾਂ ਜਿਪਟਾਰੇ ਦੇ 
ਿਤੀਜ ੇਵਜ਼ੋਂ ਕਲ੍ਾਸ ਦਆੁਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; (2) ਮੈਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ੍ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵੱਚ ਜਕਸ ੇ
ਵੀ ਫਸੈਲੇ੍ ਲ੍ਈ ਪਾਬੰਦ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੀ; ਅਤੇ (3) ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚ ੇ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ 
ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦ ੇਜਵਰੁੱ ਿ ਮਰੇ ੇਕੋਲ੍ ਹਣੋ ਵਾਲੇ੍ ਜਕਸ ੇਵੀ ਦਾਅਵ ੇਿੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 

 
ਦਸਤਖਤ:  ___________________________________ ਜਮਤੀ: __________________ 
 

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਸੰਿੰਿੀ ਬਿਦਾਇਤਾਂ 
 
ਇਹ ਫਾਰਮ July 18, 2022 ਿੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਤੀ ਤ਼ੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ tlcsuspensioncase@llrlaw.com 'ਤੇ ਈਮਲੇ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਹਠੇਾਂ ਜਦੱਤੇ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੇਜਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 
2000, Boston MA 02116, ਪਤੇ ‘ਤ ੇ18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ਼ੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਪਸੋਟਮਾਰਕ ਕਰੋ।  ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ 
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਨਾ ਭਜੇ।ੋ  


