
برامج مكتب العدالة المدنیة بمدینة نیویورك لتوفیر
الوصول الشامل إلى الخدمات القانونیة

للمستأجرین الذین یواجھون الطرد

في عام 2017، أقر مجلس مدینة نیویورك القانون المحلي رقم 136، الُمقنَّن اآلن على أنھ الفصل 13 من الباب 26 من القانون اإلداري لمدینة 
نیویورك، المعروف أیًضا بقانون الحق في االستشارة التاریخي لمدینة نیویورك، والذي یكلف مكتب العدالة المدنیة (OCJ) بإتاحة الوصول إلى 

الخدمات القانونیة للمستأجرین الذین یواجھون الطرد في محكمة اإلسكان أو إنھاء اإلیجار نتیجة اإلجراءات اإلداریة التي تنفذھا ھیئة اإلسكان 
بمدینة نیویورك (NYCHA). یشترط القانون أن یعقد منسق العدالة المدنیة جلسة استماع علنیة سنویة لتلقي التوصیات والمالحظات بخصوص 

ھذه البرامج.

 

متى وأین ستُعقَد جلسة االستماع؟
االثنین، 23 نوفمبر 2020

6 مساًء حتى 9 مساًء
.Zoom ستُعقد جلسة االستماع عن بعد عبر منصة ،(COVID-19) وبسبب انتشار فیروس كورونا

كیف یمكنني المشاركة؟
یمكن ألي شخص حضور جلسة االستماع العامة عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف. یمكنك تقدیم تعلیقات أو مالحظات في برنامج تعمیم الوصول إلى 

الخدمات القانونیة (Universal Access to Legal Services) بواسطة:

جلسة االستماع العلنیة
یُمكنك التسجیل من أجل التحدث في جلسة االستماع العامة من خالل االتصال بالرقم 6715-221-29 9 أو عبر البرید اإللكتروني 

civiljustice@hra.nyc.gov في موعد أقصاه 22 نوفمبر. سیتم االتصال بالمتحدثین بالترتیب الذین سجلوا فیھ، 
وسیكون بإمكانك التحدُّث لمدة تصل إلى ثالث دقائق.

https://us02web.zoom.us/j/87896079849 عبر اإلنترنت (فیدیو وصوت): انتقل إلى
أو انتقل إلى Zoom.us. انقر فوق Join a Meeting "االنضمام إلى اجتماع" وأدخل Meeting ID "معرف االجتماع" 

878 9607 9849

عبر الھاتف (صوتي فقط):
اتصل على 9923-876 (646) حین یُطلب منك ذلك، أدخل معرف االجتماع: 9849 9607 878

عن طریق البرید  یمكنك إرسال التعلیقات المكتوبة عن طریق البرید إلى:
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS

NYC Human Resources Administration
150 Greenwich Street, 31st Floor

New York, NY 10007
یمكنك إرسال التعلیقات المكتوبة عبر البرید اإللكتروني إلى civiljustice@hra.nyc.gov.عبر البرید اإللكتروني

یُرجى إدراج "Hearing Comments" (تعلیقات خاصة بجلسة االستماع) في سطر الموضوع 
في رسالة البرید اإللكتروني التي سترسلھا.

الموعد النھائي إلرسال التعلیقات المكتوبة ھو 23 نوفمبر 2020.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للمشاركة في جلسة االستماع، مثل مترجم فوري أو ترتیبات تیسیریة مناسبة لإلعاقة، فإنھ یجب علیك إخبارنا بحلول 
16 نوفمبر 2020. یمكنك االتصال بنا على الرقم 6715-221- 929؛ أو مراسلتنا على البرید اإللكتروني civiljustice@hra.nyc.gov؛ أو 

مراسلتنا بالبرید في العنوان المذكور أعاله.

سیتم إتاحة محضر جلسة االستماع للجمھور على موقع الویب الخاص بـ nyc.gov/civiljustice ،OCJ، بعد الجلسة بأسابیع قلیلة.

nyc.gov/civiljustice االلكتروني على OCJ للحصول على المزید من المعلومات، یمكنك زیارة موقع
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