আপনি যনি একজি ব্ল্যাক বা ল্যানিিক্স (কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্ানিনিা) হাই স্কুল্ নিক্ষার্ীথ হি নযনি একনি NYC নিপািনথেন্ট
অভ এিুনকিি হাই স্কুনল্ 2021 থর্নক 2024 সানল্ ভনিথ আনেি বা হনি যানেি
(অর্বা একজি ব্ল্যাক বা ল্যানিিক্স (কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্ানিনিা) হাই স্কুল্ নিক্ষার্থীর নপিাোিা অর্বা অনভভাবক হি থয
একনি NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি হাই স্কুনল্ 2021 থর্নক 2024 সানল্ ভনিথ আনে বা হনি যানে)
NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি এবং পাবনল্ক স্কুল্ অযার্নল্নিক নল্গ-এর সানর্ নিষ্পনি নবষয়ক এই থিানিস
অিু গ্রহ কনর পড়ুি কারণ আপিার অনিকানরর উপর এর প্রভাব পড়নি পানর।
ক্লাস অযাকিি (নেনণভূ ক্তনির পনক্ষ পিনক্ষপ) োেল্ার প্রস্তানবি নিষ্পনি ব্ল্যাক বা ল্যানিিক্স (কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্ানিনিা)
হাই স্কুল্ নিক্ষার্থী, যারা একনি NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি হাই স্কুনল্ ভনিথ আনে বা হনি যানে এবং যারা
2021 থর্নক 2024 সানল্ পাবনল্ক স্কুল্ অযার্নল্নিক নল্গ-এ থেল্নে বা থেল্নি পারনব, িানির উপর প্রভাব
থেল্নি পানর।
যনি এই নিষ্পনি গৃহীি হয়, িাহনল্ NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি এবং পাবনল্ক স্কুল্ অযার্নল্নিক নল্গ NYC
পাবনল্ক হাই স্কুনল্র থপািথস নিে-এ নিনে বনণথি পনরবিথি সািি করনি সম্মি হনব।
অিু গ্রহ কনর এই প্রস্তানবি নিষ্পনি সম্পনকথ সম্পূ ণথ ির্য জািনি সংযু ক্ত থিানিসনি পড়ুি।
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নিউ ইয়কথ থেি-এর সু নপ্রে থকািথ, নিউ ইয়কথ কাউনন্ট

থোয়ানসস নহনেনিজ (Moises Jimenez) এবং অিযরা বিাে নিউ ইয়কথ নসনি নিপািথনেন্ট অব এিুনকিি এবং
অিযরা
আপনি যনি একজি ব্ল্যাক বা ল্যানিিক্স (কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্ানিনিা) NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি-এর থকানিা হাই
স্কুনল্ ভনিথ র্ানকি বা ভনিথ হনবি, এবং 2021 থর্নক 2024 সানল্ পাবনল্ক স্কুল্ অযার্নল্নিক নল্গ-এর োিযনে
থেল্নেি বা থেল্নি সক্ষে হনবি এেি নিক্ষার্থী হি, িাহনল্ আপনি এই ক্লাস অযাকিি োেল্ার অংিনবনিষ।
আপনি সনিয় র্াকনল্ বা িা র্াকনল্ও এই োেল্ায় আপিার আইনি অনিকার প্রভানবি হনি পানর। এই থিানিস
েনিানযানগর সানর্ পড়ুি।
প্রস্তানবি নিষ্পনি (“Settlement”) NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি (“DOE”) এবং পাবনল্ক স্কুল্ অযার্নল্নিক
নল্গ (“PSAL”) অিযািয জানি ও জানিনগাষ্ঠীর িুল্িায় ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) ও ল্যানিিক্স (ল্ানিনিা) হাই স্কুল্
নিক্ষার্থীনির সানর্ অসে ও অিযায় আেরণ কনর স্বল্পির থপািথ নিে-এর সু নযাগ নিনয়নে বনল্ অনভনযাগ িানয়র
করা একনি ক্লাস অযাকিি োেল্ার নিষ্পনি কনর। এসব অনভনযাগ সংনিষ্ট থযনকাি অপকনেথর অনভনযাগ DOE
অস্বীকার কনরনে।
োেল্ানির সোিানির জিয DOE এবং PSAL ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) ও ল্যানিিক্স (ল্ানিনিা) হাই স্কুল্ নিক্ষার্থীনির
অনিকির PSAL থপািথস্-এর সু নযাগ বৃ নির জিয নকেু পিনক্ষপ গ্রহনণ রানজ হনয়নে। এই নিষ্পনির অিীনি ক্লাস
সিসযনির (নেনণভূ ক্তনির) অনিকার নিনে নববৃ ি হনল্া।

এই নিষ্পনি অিু যায়ী আপিার আইনি িানয়ত্ব ও সু নযাগসেূ হ:
1. আপনি  আপনি নিষ্পনিনি সম্মি িা হনল্ থকানিথ নল্নেি নিনি পানরি।
2. িযাযযিা শুিানি (নেয়ারনিস নহয়ানরং)-এ অংিগ্রহণ করুি  এই নিষ্পনির িযাযযিা সম্পনকথ আপনি
থকানিথ কর্া বল্নি পানরি।



আপনি যনি নকেু ই িা কনরি, এবং একজি নবোরক নিষ্পনি গ্রহণ কনরি, থেনণভুক্তনির একজি নহনসনব
আপনি নিষ্পনির িিথ থেনি নিনি বািয র্াকনবি।
এই অনিকার ও নবকল্পসেূ নহর কর্া এই থিানিনস বযােযা করা র্াকনব। এসব অনিকার ও নবকল্পসেূ নহর
সু নযাগ গ্রহনণর একনি সেয়সীো র্ানক।

আপিার যনি থকাি প্রশ্ন র্ানক অর্বা আপনি যনি নিষ্পনি েুনক্তর পূ ণথ কনপ থপনি আগ্রহী হি, নিউ ইয়কথ ল্য়াসথ
ের িযা পাবনল্ক ইন্টানরে-এ 212-244-4664 িম্বনর থোি করুি অর্বা www.nylpi.org/get-help/ সাইি
থিেুি।
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বহুল্ নজজ্ঞানসি প্রশ্নাবল্ী
1. োেল্ানির নবষয়বস্তু কী?
এই োেল্ানি থোয়ানসস নহনেনিজ (Moises Jimenez) এবং অিযরা বিাে নিউ ইয়কথ নসনি নিপািথনেন্ট অব
এিুনকিি এবং অিযরা ইিনিক্স িম্বর 155825/2018, িানয়র করা হনয়নেল্ একিল্ ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) ও ল্যানিিক্স
(ল্ানিনিা) নিক্ষার্থীনির দ্বারা যারা NYC নিপািথনেন্ট অব এিুনকিি হাই স্কুনল্ পড়ানল্ো করনে। িারা আেিার
স্কুল্ থপািথস্-এর অনিকির সু নযাগ থেনয়নে এবং িারা নবশ্বাস কনর থয থসিা সম্ভব করার জিয PSAL-এর িীনি
ও আেরনণর পনরবিথি প্রনয়াজি। PSAL, যা NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিনির অংি, নিিথারণ কনর কীভানব
থপািথস্ নিেগুনল্ানক অপর হাই স্কুনল্র সানর্ প্রনিনযানগিায় অবিীণথ হনি থিওয়া হনব।
নিক্ষার্থীরা োেল্ানি শুরু কনরনেল্ 21 জুি, 2018-এ একনি অনভনযাগ িানয়র করার েিয নিনয়। এই িনর্নিনি
উনেে করা হনয়নে থয DOE এবং PSAL (একসানর্ "আসােীগণ" বা “Defendants”) নিউ ইয়কথ নসনির
োিবানিকার আইি ল্ঙ্ঘি কনরনে কারণ িারা অিযািয জানি ও জানিনগাষ্ঠীর থেনয় ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) এবং ল্যানিিক্স
(ল্ানিনিা) হাই স্কুল্ নিক্ষার্থীনির জিয স্বল্পির থপািথস্ নিনের সু নযাগ থরনে িানির সানর্ অিযায় ও ববষেযেূ ল্ক
আেরণ কনরনে। আসােীগণ থকানিা ভুল্ কাজ করার কর্া অস্বীকার কনরনেি।

2. োেল্া বল্নি কী বুঝায়?
একনি “োেল্া” (lawsuit) একজি বযনক্তনক (নকংবা একিল্ োিু ষনক), যারা েনি কনরি িানির ক্ষনি করা
হনয়নে, সু নযাগ থিয় অপর বযনক্তর (বা সংগঠনির) নবরুনি আিু ষ্ঠানিকভানব এ িানব জািাবার থয, িারা ক্ষনিগ্রস্থ
হনয়নেি। োেল্ানি িানয়র (োইল্) করা হয় আিাল্নি, এবং একজি নবোরক থসিার িিারনক কনরি। থক সনঠক,
থসিা নিিথারণ করনি নবোরক বা জুনরনক বল্া হনি পানর, অর্বা এ থক্ষনে থযেি ঘনিনে, পক্ষগুনল্া নবষয়নি নিনয়
"নিষ্পনি" (settle) করনি একেি হনি পানরি কারণ কী সংঘনিি হওয়া উনেৎ, থসিানি িারা সম্মি।

3. ক্লাস অযাকিি (নেনণভূ ক্তনির পনক্ষ পিনক্ষপ) বল্নি কী বুঝায়?
একনি "নেনণভূ ক্তনির পনক্ষ পিনক্ষপ" (class action) হনল্া একনি োেল্া যা শুরু হয় কনয়কজি বযনক্তর দ্বারা
(যানিরনক বল্া হয় "নেনণর প্রনিনিনি" (Class Representatives) যারা একনি বৃ হির িনল্র প্রনিনিনিত্ব কনরি
(যানিরনক "নেনণ" বা ক্লাস বল্া হয়)। থেনণর সবার অিু রূপ থেনণ প্রনিনিনির োনঝ গুরুত্বপূ ণথ ববনিষ্ট র্ানক যার
েনল্ িারা একই সেসযা থোকানবল্া কনরি।
এই োেল্ায় থেনণ প্রনিনিনিগণ হনল্ি একিল্ ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) এবং ল্যানিিক্স (ল্ানিনিা) NYC পাবনল্ক হাই স্কুল্
নিক্ষার্থী—েনয়নসস নহনেনিজ, নিভি ল্ংনল্ (Moises Jimenez, Devaun Longley), এবং িানির নকেু
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সহপাঠী—এবং িানির থেনণর অন্তভুথক্ত আনে সকল্ ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ) এবং ল্যানিিক্স (ল্ানিনিা) যারা NYC
নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি হাই স্কুনল্ পড়নে বা িীঘ্রই ভনিথ হনব এবং PSAL-এর োিযনে হাই স্কুল্ থপািথস্ নিনে
2021 থর্নক 2024 সানল্ থেল্নে বা থেল্নব।

4. এই পিনক্ষনপ কারা এই থেনণনির সিসয?
যারা ব্ল্যাক (কৃষ্ণাঙ্গ), আনিকাি-আনেনরকাি, নহপযানিক, অর্বা ল্যানিিক্স (ল্ানিনিা) বংনিাদ্ভূি জানির বা
জানিনগাষ্ঠীর অন্তভুক্ত
থ নহনসনব িিাক্তকৃি, যারা NYC নিপািথনেন্ট অভ এিুনকিি হাই স্কুনল্ নরং (বসন্ত) 2024
পযথন্ত পড়নে (অর্বা পড়নব) এবং PSAL-এর োিযনে হাই স্কুল্ থপািথস্-এ থেল্নে (বা থেল্নি সক্ষে হনব), এেি
সকল্ নিক্ষার্থী।
এর অর্থ হনল্া, যনি এই বণথিানি নিষ্পনির আওিাভুক্ত 2021-2024 পযথন্ত নবস্তৃি সেয় আপিার প্রনি প্রনযাজয হয়,
িাহনল্ আপনি এই নিষ্পনির িিথ থর্নক সু নবিা ল্াভ করনবি।

5. থকনিা এই নিষ্পনিনি করা হনয়নে?
নবোরক ও জুনরর সােনি এনক অপনরর সানর্ িকথািনকথ কনর সেয় িষ্ট করার োইনি আিাল্ি কনক্ষর বাইনর
থেনণ প্রনিনিনি এবং আসােীগণ এোনি এনক অপনরর সানর্ আপসরো কনরনেি। এভানব, িারা একনি নবোর
পনরোল্িার বযয় ও ঝুুঁনক এনড়নয়নেি, এবং থেনণনি িীঘ্রই সু নবিা ল্াভ করনব। োেল্া সোিানির এনি একনি
সািারণ পন্থা। নবোরক কারও পনক্ষ থকানিা নসিান্ত নিনেি িা। িার স্থনল্, উভয় পক্ষ িযাযয, যু নক্তসঙ্গি এবং
সেিানভনিক বনল্ েনি কনরি, এেি একনি নিষ্পনি েুনক্তনি িারা একেি হনয়নেি।
সবনেনয় গুরুত্বপূ ণথ হনল্া, থেনণ প্রনিনিনি ও িানির আইিজীবীরা েনি কনরি, এই নিষ্পনিনি পুনরা থেনণর থসরা
স্বার্থ রক্ষা কনর।

6. এই নিষ্পনিনি নক েূ ড়ান্ত?
প্রায়, িনব এেিও সম্পন্ন হয়নি! এনিনক েূ ড়ান্ত করনি হনল্ নিউ ইয়কথ সু নপ্রে থকািথ-এর একজি নবোরকনক এই
েুনক্তনিনক অিু নোিি নিনি হনব। প্রর্েি, একনি িযাযযিা শুিানি (নেয়ারনিস নহয়ানরং)-এর সেয়সূ নে নিিথানরি
হনয়নে 9 োেথ, 2022, সেয় 10AM-এ। এই শুিানির পর নবোরক নসিান্ত থিনবি নিষ্পনিনক নিনি অিু নোিি
থিনবি নক িা এবং থসিানক েূ ড়ান্ত ও "বািযিােূ ল্ক" (binding) করনবি নক িা, অর্থাৎ এনি যা যা বল্া হনয়নে,
থসসব DOE, PSAL এবং থেনণর (ক্লানসর) জিয অবিয করণীয় করনবি নক িা।
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যনি নবোরক নিষ্পনিনক অিু নোিি থিি এবং থসিা েূ ড়ান্ত হয়, িাহনল্ DOE এবং PSAL-থক নিষ্পনিনি থিওয়া
রূপনরোর প্রনিয়া অিু যায়ী হাই স্কুল্ থপািথস্ সম্প্রসানরি করনি হনব, এবং নবোরক —এবং থেনণর
আইিজীবীগণ—থসগুনল্ার অগ্রগনির প্রনি িজর রােনবি। প্রনিয়ানি েল্াকানল্, থেনণ সিসযগণ োেল্ানির
আওিাভুক্ত একই সেসযা নিনয় DOE এবং PSAL-এর উপর োেল্া করনি পারনবি িা।

7. এই োেল্ায় আোর নক থকাি আইিজীবী আনে?
আপনি যনি একজি থেনণ সিসয হি, িাহনল্ হযাুঁ। পাবনল্ক ইন্টানরে ইিক্, পযািারসি থবল্কিযাপ ওনয়ব অযান্ড
িাইল্ার LLP, এবং এোনর থেনল্ নিিকারহে অযাবানি ওয়ািথ অযান্ড োনজল্ LLP-এর পক্ষ থর্নক আইিজীবীগণ
এই নিষ্পনির বযাপানর আপিানির প্রনিনিনিত্ব করনেি। আপনি িানির সানর্ থোনি 212-244-4664 িম্বনর অর্বা
ইনেইনল্ fairplay@nylpi.org নঠকািায় থযাগানযাগ করনি পারনবি।
এসব আইিজীবীগণ এই োেল্া বা নিষ্পনিনি আপিার প্রনিনিনিত্ব করার জিয থকানিা পানরেনেক িানব করনবি
িা। এর স্থনল্, এসব আইিজীবীগণ এই োেল্ায় িানির কানজর জিয আসােীনির কাে থর্নক নিষ্পনির অংি
নহনসনব পানরেনেক পানবি।
আপনি যনি আপিার নিজস্ব আইিজীবীর দ্বারা প্রনিনিনিত্ব করনি োি, িাহনল্ আপিার নিনজর অনর্থ একজিনক
নিনয়াগ নিনি পানরি।

8. এই নিষ্পনির িিথ অিু যায়ী DOE এবং PSAL কী কী পিনক্ষপ গ্রহণ করনব বনল্
প্রনিশ্রুনি কনরনে?
যনি নিষ্পনিনি অিু নোনিি হয়, িাহনল্ DOE এবং PSAL-থক নিনিথষ্ট নকেু পিনক্ষপ গ্রহণ করনি হনব নিষ্পনির
সেয়নিনি, যার শুরু হনব অিু নোিনির িানরে থর্নক, এবং থিষ হনব 2024-এ।
নিনিথষ্ট কনর, DOE এবং PSAL-থক যা যা করনি হনব:


নসনি জুনড় গনড় থযসব নিনিথষ্ট স্কুল্ নিনিক্টগুনল্ানি স্বল্পির PSAL থপািথস্ নিে-এর সু নযাগ রনয়নে,
থসগুনল্ানি থযৌর্ প্রনবিনযাগয থপ্রাগ্রােসেূ হ, অর্বা “SAPs,” (নিনে সনবস্তানর বনণথি হনয়নে) সম্প্রসানরি
করা; এবং



2021-2022, 2022-2023, এবং 2023-2024 নিক্ষা বেরগুনল্ানি নিনিথষ্ট একক DOE হাই স্কুল্গুনল্ার
প্রনিনিনি িূ যিযিে পাুঁেনি কনর থযাগ করনি হনব। অবস্থািগি নকংবা অিযািয কারনণ থকানিা SAP-থি
অংিগ্রহণ করনি িা পারায় সবথনিম্ন PSAL থপািথস্ নিে আনে থযসব হাই স্কুনল্, িারা থসগুনল্ানক
ল্ক্ষযস্থল্ করনব।
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SAPs সম্প্রসারণ + বাড়নি িিুি নিে থযাগ করার েনল্ 2024-এর নরং-এর (বসনন্তর) েনিয থোি িূ যিযিে
200নি িিুি PSAL নিে-এর নিশ্চয়িা থিনব।
িিু পনর, DOE এবং PSAL-থক অবিযই:


েয়জি পূ ণথকাল্ অযার্নল্নিক নিনরক্টর থকাঅনিথনিির ও একজি স্কযাজুনয়ল্ার নিনয়াগ নিনি হনব এসব
িিুি থপ্রাগ্রাে িিারক করার জিয; এবং



িিুি থপািথস্ থপ্রাগ্রােগুনল্া থকেি েল্নে, থস বযাপানর যানি নিক্ষার্থী ও নপিাোিাগণ “িাৎক্ষনণক”
(real time) েন্তবয জািানি পানরি, থসিার জিয একনি বযবস্থা বিনর করনি হনব।

থযৌর্ প্রনবিনযাগয থপ্রাগ্রােসেূ হ (নযগুনল্ানক “SAP” বল্া হয়) সম্প্রসারণ:
থেনণর জিয DOE থয প্রিাি উপানয় PSAL থপািথস্ নিে-এ প্রনবনির সু নযাগ বাড়ানি পানর, থসিা হনল্া থযৌর্
প্রনবিনযাগয থপ্রাগ্রােস (“SAP”) সৃ নষ্ট ও সম্প্রসারণ কনর। এ েনিল্ অিু যায়ী থযসব হাই স্কুল্গুনল্া পরপনরর
কাোকানে অবনস্থি, থসগুনল্ানক একনি থযৌর্ PSAL থপািথস্ নিে-এ িল্ভুক্ত করা হনব যানি িারা এককভানব
একনি স্কুনল্র োইনি থযৌর্ভানব অনিক থপািথস্ নিে-এ অংিগ্রহনণর সু নযাগ পায়।
এর অর্থ হনল্া, আপনি একনি ক্ষুদ্র হাই স্কুনল্ র্াকনল্ আপিানক হয়ি এেি নিে-এ র্াকনি হনব থযোনি
নিকিবিথী আনরকনি স্কুনল্র নিক্ষার্থী র্াকনব। এই বযবস্থা আপিানক নভন্ন নভন্ন থেল্ায় অংিগ্রহনণর এবং নবনভন্ন
নিে থর্নক থবনে থিওয়ার জিয নবনভন্ন থেল্া যাোই কনর থিোর অনিকির সু নযাগ থিনব।
আপিার স্কুল্ একনি SAP-এর অংি হওয়ার জিয েনিািীি হনল্ আপনি থকাি থপািথস্-এ অংিগ্রহনণ আগ্রহী,
PSAL-থক থসিা জািাির জিয একনি েুনিন্ট থপািথস্ সানভথ (নিক্ষার্থীর থেল্ািু ল্া সম্পনকথি জনরপ)-এ অংি নিনি
পারনবি। আপিার SAP-থি থকাি থপািথস্ নিে বিনর করনি হনব, েুনিন্ট থপািথস্ সানভথ থসিা নিিথারনণ PSALথক সহায়িা করনব।
কীভানব SAP বিনর করা হনব এবং পনরোনল্ি হনব, নিষ্পনিনি থস নবষনয় আরও অনিক গভীর বণথিা থিনব।
নিষ্পনির োিযনে থকাি নিনিক্ট একনি িিুি SAP পাওয়ার এবং কনব িাগাি পাওয়ার প্রস্তাব করনে, নিনের
“সারসংনক্ষপ্ত িানল্কা" থর্নক থসিা জািা যানে, যনিও নিনিক্টগুনল্া পনরবিথিসানপক্ষ।
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নিনিক্ট 1, 9, 12, 23, এবং 32

নিনিক্ট 14, 15, 16

নিনিক্ট 2, 5, 6, 7, এবং 19

নিনিক্ট 4, 17, 24, এবং 29
নিনিক্ট 8 এবং 13

িংক্স আনল্থ কনল্জ অযাকানিনে
আরবাি অযানসম্বনল্ িংক্স অযাকানিনে অব
থল্িাসথ
ইি-নিক অযাকানিনে হাই স্কুল্

এসব নিনিক্ট ইনিােনিয একনি SAP পাইল্ি থপ্রাগ্রানে যু ক্ত আনে।
নরং (বসন্ত) 2022 েওশুে পযথন্ত PSAL থোি SAP সংেযা এসব
নিনিক্ট-এ10-এ উন্নীি করনব।
এসব নিনিক্ট নরং (বসন্ত) 2022 েওশুে পযথন্ত কেপনক্ষ একনি
এবং নরং (বসন্ত) 2023 েওশুে পযথন্ত কেপনক্ষ পাুঁেনি SAP ল্াভ
করনব।
এসব নিনিক্ট নরং (বসন্ত) 2022 েওশুে পযথন্ত কেপনক্ষ একনি
SAP এবং নরং (বসন্ত) 2024 েওশুে পযথন্ত বাড়নি SAP ল্াভ
করনব।
এসব নিনিক্ট নরং (বসন্ত) 2024 েওশুে পযথন্ত কেপনক্ষ একনি
SAP ল্াভ করনব।
এসব নিনিক্ট-এর থযসব স্কুনল্ নিক্ষার্থীনির 12নির কে থপািথস্
নিে-এর সু নযাগ রনয়নে, িারা নরং (বসন্ত) 2024 েওশুে পযথন্ত
কেপনক্ষ একনি SAP-এর সু নযাগ ল্াভ করনব।
এই স্কুল্ নরং (বসন্ত) 2022 পযথন্ত SAP-এর োিযনে কেপনক্ষ
আিনি নিে-এ প্রনবনির সু নযাগ পানব।
এই স্কুল্নি নরং (বসন্ত) 2022-এ একনি SAP-থি অন্তভুথক্ত হনব।
এই স্কুল্নি নরং (বসন্ত) 2022-এ একনি SAP-থি অন্তভুথক্ত হনব।

9. DOE এবং PSAL িানির প্রনিশ্রুনি অিু যায়ী কাজ করনে, থসিা আনে কীভানব জািনবা?
যনি িারা থসিা িা কনর?
যনি নবোরক নিষ্পনি অিু নোিি কনরি, িাহনল্ DOE এবং PSAL-থক নিষ্পনির িিথগুনল্া থেনি েল্নি হনব।
নিষ্পনির সেয় DOE এবং PSAL থয নিষ্পনির িিথগুনল্া থেনি েল্নেি, থসিা নিনশ্চি করার জিয থেনণ
প্রনিনিনিনির প্রনিনিনিত্বকারী আইিজীবী ও থেনণ (ক্লাস) সিসযগণ িা যাোই কনর থিেনবি। এিার সানর্
সম্পনকথি নিনিথষ্ট নকেু উপাি আইিজীবীনির কানে নিনি DOE এবং PSAL বািয। যনি আইিজীবীগণ নিিথারণ
কনরি থয DOE এবং PSAL িানির প্রনিশ্রুনি থেনি েল্নে িা, িাহনল্ আইিজীবীনির ক্ষেিা আনে থেনণর
(ক্লানসর) পক্ষ হনয় আইনি পিনক্ষপ গ্রহনণর।
আপিার যনি উনদ্বগ র্ানক থয DOE এবং PSAL নিষ্পনির িিথগুনল্া থেনি েল্নে িা, িাহনল্ নিউ ইয়কথ ল্য়াসথ ের
িযা পানবনল্ক ইন্টানরে-এর কানে 212-244-4664 িম্বনর থোি করুি বা FairPlay@nylpi.org নঠকািায়
ইনেইল্ করুি।
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আনে যনি নিষ্পনিনি পেন্দ িা কনর, িাহনল্ কী হনব?

আপনি যনি থেনণ (ক্লাস) সিসয হনয় র্ানকি, িাহনল্ আপনি নিষ্পনির বা নিষ্পনির অংিনবনিনষর বযাপানর
প্রর্াগিভানব েুনক্ত প্রনি "আপনি" (অেি) অসম্মনি জািানি পানরি।
আপনি জািানি হনল্ আপিানক অবিযই নিউ ইয়কথ ল্য়াসথ ের িযা পানবনল্ক ইন্টানরে বরাবর এই েনেথ নেনঠ
পাঠানি হনব থয, আপনি েনয়নসস নহনেনিজ (Moises Jimenez) এবং অিযািয বিাে নিউ ইয়কথ নসনি নিপািথনেন্ট
অব এিুনকিি -এর নিষ্পনির বযাপানর আপনি আপনি করনেি। আপিার নেনঠনি থয কারনণ আপনি োইনেি
নবোরক থযি নিষ্পনিনি অিু নোিি িা থিি, সু নিনিথষ্ট থস কারণ এবং আপিার আপনির সের্থনি যনি থকানিা প্রোণ
র্ানক, িাহনল্ থসগুনল্া জািানবি। নিনশ্চি করনবি থয এনি আপিার িাে, নঠকািা, থোি িম্বর, আপিার সই,
এবং আপনি (অর্বা আপিার প্রনিনিনিত্বকারী থকানিা আইিজীবী) নিষ্পনি িযাযযিা শুিানিনি (নসিল্নেন্ট
থেয়ারনিস নহয়ানরং-এ) কর্া বল্নি োইনবি নক িা, উনেে করনবি। আপনির নেনঠ পাঠানবি নিনের নঠকািায় 18
থেব্রুয়ার, 2022 বা িার আনগর িানরনের সীল্নোহরযু ক্ত কনর:
New York Lawyers for the Public Interest
Attn: Sports Equity
151 West 30th Street, 11th floor
New York, NY 10001
New York City Law Department
Attn: Mark G. Toews
100 Church Street
New York, NY 10007
থেনণভুক্তনির (ক্লাস-এর) আইিজীবী িারপর আপিার নেনঠ নিষ্পনি িযাযযিা শুিানি (নসিল্নেন্ট থেয়ারনিস
নহয়ানরং)-এর িানরনের আনগ নবোরনকর কানে থিনবি।
আপিারও সু নযাগ আনে নিষ্পনি িযাযযিা শুিানিনি (নসিল্নেন্ট থেয়ারনিস নহয়ানরং-এ) উপনস্থি র্াকার। শুিানির
নিিথানরি সেয়সূ নে হনল্া 9 োেথ, 2022, 10AM-এ 80 Centre Street, New York, NY 10013 নঠকািায়
অবনস্থি কুইন্স কাউনন্ট, নিউ ইয়কথ থেি সু নপ্রে থকানিথর 308 িম্বর কােরায়।
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