
مدعی )براہ کرم پرنٹ کریں(حادثے کی تاریخ )تاریخیں(WCB کیس نمبر )نمبرز(

کیریئر )براہ کرم پرنٹ کریں(کیریئر کوڈکیریئر کیس نمبر

دوسرا متعلقہ فریق )براہ کرم پرنٹ کریں(آجر )براہ کرم پرنٹ کریں(

ہدایات: خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں پر کیس کی منتقلی کے حکم کے بعد 20 دنوں کے اندر یہ فارم مکمل کریں اور بورڈ کو 
جمع کروائیں اور تمام متعلقہ فریقین کو ارسال کریں۔

اس کیس میں غیر حل شدہ مسائل درج ذیل ہیں:

میں WC قانونی جج کے روبرو سماعت کے لیے تیار ہوں۔

میں WC قانونی جج کے روبرو سماعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کس طرح کی مزید تحقیق ضروری ہے اور ایسی کوئی تحقیق 
مکمل کیوں نہیں کی گئی اس حوالے سے تفصیل ذیل میں ہے۔

تاریخدستخطفریق )براہ کرم پرنٹ کریں(

C-300.34 (10-97)عقبی طرف اہم معلومات دیکھیں

غیر حل شدہ مسائل کے حوالے سے بیان - خصوصی حصہ برائے فوری سماعتیں

ریاست نیو یارک
بورڈ برائے کارکنان کی زر تالفی

یہ ایجنسی کسی امتیازی سلوک کے بغیر معذور افراد کو 
مالزم رکھتی اور ان کو خدمات پیش کرتی ہے۔

پہال مالحظہ کریں:



سیکشن 300.34 خصوصی حصہ برائے فوری سماعتیں۔
خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں کے حوالے سے کارکنان کی زرتالفی کے قانون کے سیکشن 25 کے ذیلی زمرے 3 کے پیراگراف )د( کے تقاضوں 
کے مطابق اس اصول کو ایسے کیسز کے لیے مشتہر کیا گیا ہے کہ جن میں بورڈ کے سامنے مسائل پیش کیے جانے کے دو سال کے اندر ان مسائل کو حل نہ کیا 
جائے، یا اگر یکساں حادثے یا واقعے کے حوالے سے متعدد دعوے سامنے آئیں، یا اگر تمام فریقین فوری سماعت سے متفق ہو جائیں، یا اگر بصورت دیگر صدر 

اسے ضروری سمجھے۔

)الف( اگر، کسی کیس میں، بورڈ کے سامنے ایسے کسی مسائل کو پیش کیے جانے کے دو سالوں کے اندر بھی وہ مسائل حل نہ ہوں، یا یکساں حادثے یا واقعے 
کے حوالے سے متعدد دعوے سامنے آئیں، یا اگر تمام فریقین فوری سماعت سے متفق ہو جائیں، یا اگر بصورت دیگر صدر اسے ضروری سمجھے، تو صدر یا صدر 
کی طرف سے مقرر کردہ شخص، اپنی ذاتی صوابدید پر، یا کسی متعلقہ فریق کی جانب سے تحریک پیش کرنے پر، خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں پر کیس 
کی منتقلی کا حکم دے سکتا/سکتی ہے۔ اس خصوصی حصے پر منتقل ہونے والے کیسز کی سماعت اس حصے کے لیے مقرر کردہ کارکنان کی زرتالفی کے قانونی 

جج کی جانب سے کی جائے گی۔

)ب( ہر متعلقہ فریق منتقلی کے حکم کے بعد 20 دنوں کے اندر، تمام غیر حل شدہ مسائل کے مختصر بیان کو بورڈ کے پاس جمع اور تمام دیگر متعلقہ فریقین 
کو ارسال کریں گے، اور یہ یا تو یہ بیان ہو گا کہ وہ فریق کارکنان کی زرتالفی کے قانونی جج کے روبرو سماعت کے لیے تیار ہے یا ایسا بیان جس میں تفصیل سے 

موجود ہو گا کہ کس طرح کی مزید تحقیق ضروری ہے اور ایسی تحقیق کیوں مکمل نہیں کی گئی۔

)ج( خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں میں سماعتیں:

)1( اس حصے کے لیے مقرر کردہ کارکنان کی زرتالفی کے قانونی جج کی جانب سے منعقد کی جائیں گی؛

)2( اس طرح سے شیڈول کی جائیں گی کہ، جب مناسب ہوا، کسی اور تمام بقیہ مسائل پر ایک ہی سماعت میں بات کی جائے؛ اور

)3( اگر قابل عمل ہوا تو، ان کا انعقاد ڈسٹرکٹ آفس میں کیا جائے گا جہاں کیس فائل موجود ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے؛ اور

)4( منتقلی کے حکم کے بعد 30 دنوں کے اندر منعقد کی جانے کے لیے شیڈول کی جائے گی۔

)د( خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں میں عدالتی کارروائیوں میں پیش ہونے واال ہر اٹارنی، الئسنس یافتہ نمائندہ، یا کیریئر کا مجاز نمائندہ یا ذاتی بیمہ 
یافتہ مالزم اس حصے کے سیکشن 300.5 اور 300.36 کی شقوں کے تحت، کیس کے حقائق، جمع کراوئی گئی یا کروائے جانے والی دستاویزات، اور قابل اطالق 
قانون سے واقف ہو گا، اور اسے گزشتہ طور پر سامنے الئے گئے کسی مسئلے کو محدود کرنے سمیت کسی اور تمام بقیہ مسائل پر مذاکرات اور ان کا تصفیہ کرنے 

کا اختیار حاصل ہو گا۔

)ہ(ماسوائے کسی ہنگامی صورتحال کے، کارکنان کی زرتالفی کے قانونی جج کی منظوری کے عالوہ خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں میں ٹرائل کیلنڈر 
پر مقرر کوئی بھی کیس موخر یا جاری نہیں رکھا جائے گا۔ موخر کرنے یا جاری رکھنے کا متمنی کوئی بھی فریق ایسی موخر کرنے یا جاری رکھنے کی وجوہات 

کی وضاحت کے ساتھ ایک تحریری درخواست کارکنان کی زرتالفی کے قانونی جج کے پاس جمع کروائے گا۔ اگر موخر کرنے یا جاری رکھنے کی منظوری کارکنان 
کی زرتالفی کے قانونی جج کی جانب سے دے دی گئی، تو کیس جلد از جلد قابل عمل ہونے پر دوبارہ شیڈول کر دیا جائے گا، لیکن اس میں ایسی کسی موخر کرنے 
یا جاری رکھنے کے بعد 30 دن سے زیادہ کی دیر نہیں ہو گی۔ اگر موخر کرنے یا جاری رکھنے کو مسترد کر دیا جاتا ہے، تو کیس کا فیصلہ موجودہ ریکارڈز کی 

بنیاد پر کیا جائے گا۔

)و( اگر، موخر کرنے یا جاری رکھنے کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد کارکنان کی زرتالفی کا جج یہ تعین کرتا ہے کہ موخر کرنے یا جاری رکھنے کی 
درخواست کسی ہنگامی صورتحال کو ظاہر نہیں کرتی اور غیر سنجیدگی پر مبنی ہے، تو درج ذیل کے مطابق جرمانہ عائد کیا جائے گا:

)1( اگر کیریئر یا آجر کی جانب سے درخواست دی گئی، تو بورڈ کو 1,000$ واجب االدا ہوں گے۔ اگر ایسے کیسی کیریئر یا آجر کی نمائندگی کسی اٹارنی 
یا الئسنس یافتہ نمائندے کی طرف سے کی گئی ہو جو کہ کیریئر یا آجر کا مالزم نہ ہو، تو وہ اٹارنی یا الئسنس یافتہ نمائندہ اس جرمانے کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گا۔

)2( اگر درخواست مدعی کی جانب سے کی گئی ہو جس کی نمائندگی کوئی اٹارنی یا الئسنس یافتہ نمائندہ کر رہا ہو، تو بورڈ کو 500$ واجب االدا ہوں گے۔ 
یہ جرمانہ اٹارنی یا الئسنس یافتہ نمائندہ براہ راست ادا کرے گا اور اسے مدعی کے ایوارڈ سے نہیں کاٹا جائے گا۔

)3( موخر کرنے یا جاری رکھنے کی درخواست کرنے والے غیر نمائندگی یافتہ مدعی پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہو گا۔

)ز( حادثے یا شدید بیماری، نوٹس، اور عام تعلق یا رقم کے ایوارڈ کے تعین کے عالوہ، کارکنان کی زرتالفی کے سیکشن 25 کے ذیلی زمرے 3 کے پیراگراف 
)د( کے مطابق، خصوصی حصہ برائے فوری سماعتوں میں کارکنان کی زرتالفی کے قانونی جج کی جانب سے دیے جانے والے احکامات یا ہدایات، عارضی ہوں 

گی اور کارکنان کی زرتالفی کے قانون کے سیکشن 23 کے تحت ٹرائل کی تکمیل اور تمام بقیہ مسائل کے حل ہو جانے تک بورڈ کی جانب سے ان پر نظر ثانی نہیں 
کی جائے گی۔

)ح( یہ سیکشن، ترمیم شدہ کے مطابق، 1 جنوری 1997 سے موثر ہو گا، اور اس کا اطالق اس تاریخ کے بعد درج کروائے گئے تمام نئے دعوؤں پر ہو گا۔

)C-300.34 )10-97 عقبی طرف


	WCB CASE NOSRow1: 
	DATES OF ACCIDENTRow1: 
	CLAIMANT PLEASE PRINTRow1: 
	CARRIER CASE NORow1: 
	CARRIER CODERow1: 
	CARRIER Please PrintRow1: 
	EMPLOYER Please PrintRow1: 
	OTHER PARTYININTEREST Please PrintRow1: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 1: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 2: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 3: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 4: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 5: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 6: 
	THE FOLLOWING ARE THE UNRESOLVED ISSUES IN THIS CASE 7: 
	I AM READY FOR A HEARING BEFORE A WC LAW JUDGE: Off
	I AM NOT READY FOR A HEARING BEFORE A WC LAW JUDGE DETAIL BELOW WHAT: Off
	BEEN COMPLETED 1: 
	BEEN COMPLETED 2: 
	BEEN COMPLETED 3: 
	BEEN COMPLETED 4: 
	BEEN COMPLETED 5: 
	BEEN COMPLETED 6: 
	BEEN COMPLETED 7: 
	PARTY Please Print: 
	Date: 


