اگر آپ ایک سیاہ فام یا الطین ہائ اسکول طالب علم ہی جو ایک نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ےک ہائ اسکول می
 2021ےس  2024تک رشکت کر رہ ہی یا کریں ےک
(یا ایک سیاہ فام یا الطین ہائ اسکول طالب علم ےک والدین یا رسپرست ہی جو ایک نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ےک ہائ
ے
اسکول می  2021ےس  2024تک ررسکت کر رہ ہی یا کریں ےک)
براہ کرم تصفیہ یک اس اطالع کا مطالعہ کریں جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور پبلک اسکول کھیلوں یک لیگ ےک ساتھ
کیا گیا ہ ،کیونکہ آپ ےک حقوق متاثر ہو سکت ہی۔
یہ کالس نالش مقدمہ کا مجوزہ تصفیہ ان سیاہ فام اور الطین طلبا ےک حقوق کو متاثر کرتا ہ جو نیویارک شہر محکمئہ
ے
تعلیم ےک ہائ اسکولوں می جارہ ہی یا جائی ےک اور جو پبلک اسکولوں یک اتھلیٹک لیگ می  2021ےس  2024ےک
ے
درمیان ہائ اسکول کھیل کھیلت ہی یا کھیلت ےک قابل ہونگ۔
اگر یہ تصفیہ منظور ہو جاتا ہ ،نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور پبلک اسکولوں یک کھیلوں یک لیگ ن اتفاق کیا ہ کہ
ے
نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ےک پبلک اسکولوں می کھیلوں یک ٹیموں می تبدییل الئ جان یک ،جیسا کہ ذیل می تفصیل
ےس بیان کیا گیا ہ۔
ّ
مجوزہ تصفیہ ےک متعلق مکمل معلومات ےک لت اس منسلکہ اطالع ناےم کا مطالعہ کریں۔
برائ مہربائ اس
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ٰ
عظیم ،نیویارک کاونن
نیویارک ریاست یک عدالت
 Moises Jimenezاور دیگر بمقابلہ نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ،اور دیگر
اگر آپ ایک سیاہ فام اور الطین طالب علم ہی جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ےک ہائ اسکولوں می جات ہی یا
جائی ےک اور جو پبلک اسکولوں یک کھیلوں یک لیگ می  2021ےس  2024ےک درمیان ہائ اسکول کھیل کھیلت ہی یا
کھیلت ےک قابل ہونگ ،آپ اس کالس نالش مقدمہ کا ایک حصہ ہی۔
ُ
ُ
چاہ آپ کوئ قدم اٹھائی یا نہ اٹھائی ،آپ ےک قانوئ حقوق اس مقدےم ےس متاثر ہو سکت ہی۔ اس اطالع کا بغور
جائزہ لی۔
ّ
مجوزہ تصفیہ ("تصفیہ") ایک کالس نالش مقدمہ کو حل کرتا ہ جس می دعوہ کیا گیا ہ کہ نیویارک شہر محکمئہ
یہ
تعلیم (" )"DOEاور پبلک اسکولوں یک کھیلوں یک لیگ (" )"PSALن سیاہ فام اور الطین ہائ اسکول طلبا کو دورسے
نسل و نسب ےک طلبا ےک مقابےل می کم  PSALکھیلوں یک ٹیمی دستیاب کرےک ان ےک ساتھ غی منصفانہ اور عدم مساویانہ
سلوک کیا ہ۔ محکمئہ تعلیم ن ان الزامات ےس متعلق کیس غلط عمل یک تردید یک ہ۔
اس مقدےم کو حل کرئ ےک لت DOE ،اور  PSALن اتفاق کیا ہ کہ سیاہ فام اور الطین ہائ اسکول طلبا ےک لت PSAL
ے
ُ
کھیلوں می زیادہ مواقع تشکیل دن جان ےک لت خصویص اقدامات اٹھان جائی ےک۔ اس تصفیہ ےک مطابق کالس اراکی
ےک حقوق ذیل می درج ہی۔

اس تصفیہ می آپگ قانوئ حقوق اور انتخابات:
 .1مقصد  اگر آپ اس تصفیہ ےس متفق نہی ہی تو آپ عدالت کو خط تحریر کرسکت ہی۔
 .2منصفانہ سماعت می جائی  آپ عدالت می تصفیہ ےک منصفانہ ہوئ ےس متعلق کچھ کہت ےک لت
درخواست کر سکت ہی.



اگر آپ کوئ اقدامات نہی لیت،اور جج اس تصفیہ کو منظور کر لیتا ہ ،تو آپ بطور ایک کالس رکن اس
ے
تصفیہ یک ررسائط ےک پابند ہوں ےک۔
اس اطالع می ان حقوق اور انتخابات یک وضاحت یک گن ہ۔ ان حقوق اور انتخابات پر عمل کرن یک کچھ
حتیم تاریخی ہی۔

اگر آپگ کوئ سواالت ہی یا آپ اس تصفیہ ےک مکمل اقرار ناےم یک ایک نقل حاصل کرنا چاہت ہی ،تو نیو یارک وکالء برائ
عوایم امور کو اس پر کال کریں  ،212-244-4664یا ای میل کریں fairplay@nylpi.org ،یا
 www.nylpi.org/get-help/پر جائی
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اکث پوچھے جات واےل سواالت
 .1یہ قانوئ مقدمہ کس بارے می ہ؟
یہ مقدمہ Moises Jimenez ،اور دیگر بمقابلہ نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور دیگر ہ .اشاریہ نمث
 ،2018/155825ان سیاہ فام اور الطین طلبا یک جانب ےس دائر کیا گیا تھا جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ہائ اسکولوں
می ررسکت کرئ ہی۔ وہ بعد از اسکول کھیلوں می زیادہ مواقع چاہت ہی اور سمجھت ہی کہ  PSALکو ایسا کرئ ےک لت
اپن پالیسیوں اور طریقئہ کار می تبدییل الن یک ضورت ہ۔  ،PSALجو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کا حصہ ہ ،فیصلہ
کرتا ہ کہ ہائ اسکولوں کو کس طرح کھیلوں یک ٹیمی دی جائی تاکہ وہ دیگر ہائ اسکولوں ےک خالف مقابلہ کر سکی۔
طلبا ن اس مقدمہ کا آغاز  21جون 2018 ،می شکایت درج کر ےک کیا تھا۔ یہ دستاویز بیان کرتا ہ کہ  DOEاور PSAL
(دونوں ملکر" ،مدعا علیہان") ن نیویارک شہر انسائ حقوق ےک قانون یک خالف ورزی یک ہ کیونکہ انہوں ن سیاہ فام
اور الطین ہائ اسکول طلبا ےک ساتھ دورسے نسل و نسب ےک طلبا ےک مقابےل می کم کھیل یک ٹیمی دے کر غی منصفانہ
اور غی مساویانہ سلوک کیا ہ مدعا علیہان اس ےس انکار کرئ ہی کہ انہوں ن کوئ غلط کام کیا ہ۔

 .2ایک مقدمہ کیا ہوتا ہ؟
ایک "مقدمہ" ایک فرد (یا افراد ےک گروہ) کو اجازت دیتا ہ کہ اگر وہ سمجھت ہی کہ انہی نقصان پہونچایا گیا ہ ،وہ
ٰ
ٰ
دعوی کیا جان کہ انہوں ن ان کو نقصان
دعوی کر سکت ہی ،جس می
دورسے فرد (یا تنظیم)ےک خالف ایک باضابطہ
پہنچایا ہ۔ مقدمہ عدالت می دائر کیا جاتا ہ ،اور ایک جج اسیک نگرائ کرتا ہ۔ جج یا جیوری ےس یہ فیصلہ کرئ کا کہا
جا سکتا ہ کہ کون صحیح ہ یا جیےس یہاں ہوا ہ ،فریقی اس معامےل ےک "تصفیہ" پر متفق ہو گت کیونکہ انہوں ن اس
بارے می اتفاق کر لیا ہ کہ کیا کرنا چاہئت۔

 .3ایک کالس نالش کیا ہ؟
ایک "کالس نالش" ایک مقدمہ ہ جےس چند افراد ن ملکر ررسوع کیا ہ (جنہی "کالس نمائندگان" کہت ہی) جو ایک
ے
بڑے گروہ ("کالس" کہالتا ہ) یک نمائندیک کرتا ہ ۔ یہ کالس اہم مشابہتوں کا اشیاک کالس نمائندگان ےک ساتھ کرئ ہ
اور نتیج ےک طور پر انہی ایک جیےس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہ۔
اس مقدےم می ،کالس نمائندگان نیویارک شہر پبلک اسکول ےک انفرادی سیاہ فام اور الطین طلبا کا ایک گروہ ہ—
 Devaun Longley ،Moises Jimenezاور انےک چند ہمرس— اور اس کالس می شامل ہی تمام سیاہ فام اور الطین
ے
طلبا جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ےک ہائ اسکولوں می جان ہی یا جلد جائی ےک اور  2021ےس  2024ےک درمیان
ے
ے
 PSALےک ذریےع ہائ اسکول کھیل کھیلی ےک یا کھیلت ےک قابل ہونگ۔

 .4اس نالش می اس کالس کا نمائندہ کون ہ؟
تمام طلبا جن یک شناخت بطور سیاہ فام ،افریق امرییک ،ہسپانوی ،یا الطین نسل یا نسب ہ جو کیس نیویارک شہر
محکمئہ تعلیم ےک ہائ اسکول می بہار  2024تک جات ہی ( یا جائی ےک) اور  PSALےک ذریےع ہائ اسکول کھیل
کھیلت ہی (یا کھیلت ےک قابل ہونگ)۔
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اسکا مطلب ہ کہ اگر یہ وضاحت اس تصفیہ ےک  2021-2024ےک دورانت می آپ پر صادق آئ ہ ،آپ کو اس تصفیہ
یک ررسائط ےس فائدہ پہونج گا۔

 .5یہ تصفیہ کیوں ہوا؟
بجان اسےک کہ جج اور جیوری ےک سامت بحث و مباحثہ می وقت ضف کریں ،کالس نمائندگان اور مدعاعلیہان ن یہاں
کمرہ عدالت ےس باہر ایک دورسے ےک ساتھ بات چیت کر یل۔ اس طرح ےس وہ مقدےم ےک اخراجات اور خطرے ےس بچ
ے
جائی ےک ،اور کالس جلد مراعات حاصل کرےل گا۔ یہ مقدمہ نمٹان کا ایک عام طریقہ ہ۔ جج ن کیس فریق ےک حق می
فیصلہ نہی دیا۔ اسےک بجان ،دونوں فریقی ن ایک تصفیہ پر اتفاق کیا ہ جو انےک حساب ےس منصفانہ ،جائز اور مناسب
ہ۔
سب ےس زیادہ اہم یہ ہ کہ ،کالس نمائندگان اور انےک وکالء سمجھت ہی کہ یہ تصفیہ تمام کالس اراکی ےک بہیین مفاد می
ہ۔

 .6کیا یہ تصفیہ حتیم ہ؟
ً
ٰ
عظیم ےک ایک جج کو ابیھ اس تصفیہ کو حتیم ہوئ ےک لت اےس منظور کرنا باق
تقریبا ،مگر ابیھ نہی۔ نیویارک عدالت
ے
ہ۔ پہےل تصفیہ یک ایک منصفانہ سماعت ہویک جو  9مارچ 2022 ،کو صبح  10بج مقرر یک گن ہ۔ اس سماعت ےک
بعد ،جج فیصلہ کریگا کہ آیا اس تصفیہ کو منظور کرےک حتیم قرار دیا جان اور اےس "واجب التعمیل" بنایا جان ،یعن کہ
DOE ،PSALاور اس کالس کو وہ سب کرنا ہ جو اس می کہا گیا ہ۔
اگر جج اس تصفیہ کو منظور کر لیتا ہ اور یہ حتیم ہو جاتا ہ DOE ،اور  PSALکو اس تصفیہ می خط کشیدہ
کاروائیوں ےک ذریےع ہائ اسکول کھیلوں تک رسائ می وسعت الئ ہو ےیک اور جج— اس کالس ےک وکالء— انیک ر
پیرسفت پر
ے
نظر رکھی ےک۔ اس کاروائ ےک دوران ،کالس اراکی اس مقدمہ می احاطہ کت گت انیہ مسائل پر  DOEیا  PSALپر دعوہ
دائر نہی کر سکت۔

 .7کیا اس مقدےم می میا کوئ وکیل ہ؟
اگر آپ ایک کالس رکن ہی ،تو پھر ج ہاں۔  New York Lawyers for the Public Interest, Incےک وکالء،
 ،Patterson Belknap Webb & Tyler LLPاور  Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLPاس
ے
تصفیہ ےک لت آپ یک نمائندیک کر رہ ہی۔ آپ ان ےس  212-244-4664پر فون کر ےک یا  fairplay@nylpi.orgپر ای
میل کرےک رابطہ کر سکت ہی۔
ے
اس مقدےم یا تصفت می ان وکیلوں یک آپیک نمائندیک ےک لت آپکو کوئ خرچہ برداشت نہی کرنا ہوگا۔ اسےک بجان ،ان وکالء
ے
یک ادائییک اس صورت می مدعاعلیہان یک جانب ےس اس تصفیہ ےک حےص ےک طور پر یک گن ہ۔
ے
اگر آپ خود اپت وکیل ےک ذریےع اپن نمائندیک چاہت ہی ،تو آپ اپت خرچ پر کیس وکیل کو رکھ کرسکت ہی۔
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 DOE .8اور  PSALن اس تصفیہ ےک دورانت می کیا اقدامات لیت کا وعدہ کیا ہ؟
ے
اگر یہ تصفیہ منظور ہو جاتا ہ DOE ،اور  ،PSALکو اس تصفیہ ےک دورانت می چند اقدامات لیت ہونگ ،جس کا آغاز
منظور ہوئ یک تاری خ ےس ررسوع ہوتا ہ اور  2024کو ختم ہوتا ہ۔
ے
ً
خصوصا  DOEاور  PSALکو ذییل اقدامات اٹھان ہونگ:


مشیکہ رسائ پروگرامز ،یا "( "،SAPsذیل می مزید وضاحت ےس بیان کیا گیا ہ) یک توسیع ان مخصوص اسکول
ے
ضلعوں می یک جان یک جہاں  PSALکھیلوں یک ٹیموں تک رسائ شہرگی اوسط می سب ےس کم ہ ،اور



 ،2022-2023 ،2021-2022اور  2023-2024ےک ہر تعلییم سال می مخصوص انفرادی  DOEہائ اسکولوں
ے
می کم ےس کم پانچ ٹیموں کا اضافہ کیا جان گا۔ ان کا ہدف وہ ہائ اسکول ہونگ جن ےک پاس سب ےس کم PSAL
کھیلوں یک ٹیمی ہی جو جغرافیائ یا دیگر وجوہات یک بنا پر کیس  SAPمی حصہ نہی ےل سکت۔

 SAPsیک توسیع +نن اضافہ کردہ ٹیموں ےس بہار سمس  2024تک کم ےس کم  200نن  PSALٹیمی بنت یک ضمانت
دی جا سےک یک۔
ے
اسےک عالوہ DOE ،اور  PSALکو ذییل اقدامات اٹھان ہونگ:


ے
ُ
چھہ کل وقن کھیلوں ےک منتظم اعیل اور ایک نظام االوقات کار (شیڈولر) بھرئ کرنا ہونگ تاکہ اس نت کھیلوں
ےک پروگراموں یک نگرائ کریں؛ اور



ایک ایسا نطام دیا جائیگا جےس طلبا اور والدین "اصل وقت" می تبرصے دیت ےک لت استعمال کر سکت ہی کہ یہ
نت پروگرامز کس طرح جا رہ ہی۔

مشثکہ رسائ پروگرامز (جےس  SAPsکہت ہی) یک توسیع:
وہ اصل طریقہ جس ےس DOE، PSALکھیلوں یک ٹیموں تک رسائ اس کالس ےک لت بڑھان گا وہ ہ مشیکہ رسائ پروگرامز
یک تشکیل اور توسیع )"(“SAPs۔ اس نموئ ےک مطابق ،جو اسکول ایک دورسے ےک نزدیک ہی انکا ایک گروپ بنا دیا
ے
جائیگا تاکہ  PSALکھیلوں یک ٹیموں کا آپس می اسشیاک کر سکی اور اس طرح ملکر کھیلوں یک مزید ٹیمی بن جائی یک
بجان اسےک کہ ہر اسکول یک الگ الگ ہوں۔
اسکا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک چھوئ ہائ اسکول می جان ہی ،ہو سکتا ہ کہ آپ کیس قرین ہائ اسکولوں ےک
ے
طلبا یک کیس ٹیم می کھیلت لگی۔ اس نظام ےس آپ کو مختلف کھیل کھیلت ےک مواقع اور انتخابات مل سکی ےک اور ان
ٹیموں ےک انتخابات می اضافہ ہو گا جن می آپ جان یک کوشش کر سکت ہی۔
اگر آپ ےک اسکول کو  SAPکا ایک حصہ منتخب کر لیا جاتا ہ ،آپ ایک طالب علم کھیل رسوے می حصہ لیکر PSAL
کو بتا سکت ہی کہ آپ کونسا کھیل کھیلنا چاہت ہی۔ یہ طالب علم کھیل رسوے  PSALیک یہ فیصلہ کرئ می مدد کریگا
ے
کہ آپگ  SAPےک لت کونیس نن کھیلوں یک ٹیمی تشکیل دینا ہونیک۔
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اس تصفیہ می کاق تفصیل ےس بیان کیا گیا ہ کہ کس طرح  SAPکو وضح اور نافذ کیا جائیگا۔ ذیل می ایک "معلومائ
صفحہ" (چیٹ شیٹ) ہ جس می دکھایا گیا کہ کن ضلعوں کو اس تصفیہ ےک ذریےع نت  SAPدن جان یک تجویز ہ اور
کب تک ،گو کہ یہ اضالع تبدیل ہو سکت ہی۔
اضالع 32 ،23 ،12 ،9 ،1

اضالع 16 ,15 ,14
اضالع  7 ,6 ,5 ,2اور 19
اضالع  24 ,17 ,4اور 29
اضالع  8اور 13

Bronx Early College Academy
Urban Assembly Bronx Academy
of Letters
In-Tech Academy High School

یہ اضالع پہےل یہ ےس ایک  SAPتجربائ پروگرام می رشکت کر رہ
ہی۔ بہار  2022ےک دورانت تک PSAL ،ان ضلعوں می  SAPsیک
تعداد  10تک بڑھا دیگا۔
ان اضالع می بہار  2022ےک دورانت تک کم از کم ایک  SAPہوگا ،اور
ے
بہار  2023ےک دورانت تک کم از کم پانچ ہو جائی ےک
ان اضالع می بہار 2023ےک دورانت تک کم از کم ایک  SAPہوگا ،اور
بہار  2023ےک دورانت تک مزید ایک  SAPکا اضافہ ہو جائیگا۔
ان اضالع می بہار  2024ےک دورانت تک کم از کم ایک  SAPہوگا۔
ان اضالع می موجود اسکولوں می جہاں طلبا ےک پاس  12کھیلوں یک
ٹیموں ےس کم تک رسائ حاصل ہ بہار 2024ےک دورانت تک کم از کم
ایک  SAPہوگا۔
اس اسکول یک بہار  2022تک  SAPےک ذریےع کم از کم آٹھ ٹیموں تک
ے
رسائ حاصل ہو جائییک۔
اس اسکول کو بہار  2022تک ایک  SAPمی شامل کر لیا جان گا۔
اس اسکول کو بہار  2022تک ایک  SAPمی شامل کر لیا جان گا۔

 .9مجھے یہ کیےس معلوم ہوگا کہ  DOEاور  PSALاپت وعدوں پر عمل درآمد کر رہ ہی؟ اگر وہ
ایسا نہی کر رہ ہی تو کیا ہوگا؟
اگر جج اس تصفیہ یک منظوری دے دیتا ہ DOE ،اور  PSALکو اس تصفیہ ےک مطلوبات پر الزیم عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وہ
ے
ے
وکالء جو کالس نمائندگان اور اس کالس یک نمائندیک کر رہ ہی اےس یقین بنان ےک لت اسیک نگرائ کرینگ کہ  DOEاور
 PSALاس تصفیہ ےک دورانت می تصفیہ ےک مطلوبات پر عمل درآمد کر رہ ہی۔  DOEاور  PSALکو اس مقصد ےک لت
ے
وکالء کو چند اعداد و شمار الزیم فراہم ہونگ۔ اگر یہ وکالء فیصلہ کرئ ہی کہ  DOEاور  PSALکالس ےس کت گت وعدوں
ے
پر عمل درآمد نہی کر رہ ہی ،وکالء کالس یک جانب ےس قانوئ چارہ جوئ کرئ ےک قابل ہونگ۔
اگر آپ کو خدشہ ہ کہ  DOEاور  PSALاس تصفیہ ےک مطلوبات پر عمل درآمد نہی کر رہ ہی ،آپ New York
 Lawyers for the Public Interestکو اس نمی پر کال کریں  212-244-4664یا ای میل کریں
FairPlay@nylpi.org۔

.10اگر مجھے یہ تصفیہ پسند نہی ہ تو کیا ہوگا ؟
اگر آپ ایک کالس رکن ہ ،آپ جج ےس کہہ سکت ہی کہ آپ اس تصفیہ ےس متفق نہی ہی یا اسےک کچھ حےص ےس،
باضابطہ طور پر کہہ کر "اس تصفیہ ےس اختالف کرتا ہوں" (متفق نہ ہونا)۔
اختالف کرئ ےک لت ،آپ کو  New York Lawyers for the Public Interestکو ایک خط بھیجنا ہوگا جس می یہ کہا
جان کہ آپ اس  Moises Jimenezاور دیگر بمقابلہ  New York City Department of Educationاور دیگر ےک اس
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ے
تصفیہ ےس اختالف کرئ ہی۔ اپت خط می ،آپ کو مخصوص وجوہات دینا ہونیک کہ کیوں آپ ےک خیال می جج کو اس
تصفیہ یک منظوری نہی دینا چاہئت اور اپت اختالف ےک حق می کوئ ثبوت فراہم کریں۔ اےس یقین بنائی کہ آپ کا نام،
ے
پتہ ،ٹیلیفون نمی ،آپ ےک دستخط موجود ہوں ،اور یہ کہ کیا آپ (یا ایک وکیل جو آپ یک نمائندیک کرے) اس تصفیہ یک
منصفانہ سماعت می بات کرنا چاہت ہی یا نہی۔ اس اختالق خط کو ذییل پت پر  18فروری 2022 ،ےس قبل یک ڈاک یک
مہر ےک ساتھ ارسال کر دیں:
New York Lawyers for the Public Interest
Attn: Sports Equity
th
West 30 Street, 11th floor 151
New York, NY 10001
New York City Law Department
Attn: Mark G. Toews
Church Street 100
New York, NY 10007
ے
اس ےک بعد کالس ےک وکالء آپ کا خط جج ےک سامت تصفیہ یک منصفانہ سماعت ےس پہےل پیش کریں ےک۔
آپ چاہی تو اس تصفیہ یک منصفانہ سماعت می ررسکت کر سکت ہی۔ یہ سماعت  9مارچ 2022 ،صبح  10بج ےط یک
گن ہ جو کمرہ نمی Supreme Court of the State of New York, New York County, 308
ے
 80 Centre Street, New York, NYمی ہویک۔
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