
Programy biura sprawiedliwości cywilnej miasta Nowy Jork mające na celu
zapewnienie powszechnego dostępu do usług prawnych

dla najemców zagrożonych eksmisją

W 2017 r. Rada miasta Nowy Jork przyjęła lokalną uchwałę nr 136, obecnie skodyfikowaną jako rozdział 13 tytułu 26 kodeksu 
administracyjnego miasta Nowy Jork, znaną również jako historyczne prawo miasta Nowy Jork do adwokata, która powierza 
biuru sprawiedliwości cywilnej miasta Nowy Jork (Office of Civil Justice, OCJ) zadanie zapewnienia dostępu do usług 
prawnych lokatorom zagrożonym eksmisją w sądzie ds. mieszkaniowych lub rozwiązaniem umowy najmu w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym przez Urząd ds. Mieszkalnictwa miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority, 
NYCHA). Uchwała wymaga, aby koordynator ds. sprawiedliwości cywilnej odbywał coroczne spotkanie w celu uzyskania 
rekomendacji i informacji zwrotnych na temat tych programów.

 

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE?
Poniedziałek, 23 listopada 2020

w godz. 18:00–21:00.
Ze względu na pandemię COVID-19 spotkanie odbędzie się zdalnie drogą wideokonferencji Zoom.

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ?
Każdy może wziąć udział w spotkaniu przez internet lub telefon. Można przekazać uwagi lub opinie na temat programu 
powszechnego dostępu do usług prawnych poprzez:

Spotkanie publiczne
Można zapisać się na spotkanie publiczne, dzwoniąc pod numer 929-221-6715 lub wysyłając e-mail na adres 
civiljustice@hra.nyc.gov do 22 listopada włącznie. Osoby zabierające głos będą wzywane w kolejności, w jakiej 
się zapisały i będą mogły wypowiadać się maksymalnie przez trzy minuty.

Online (połączenie wideo i dźwiękowe): Przejdź do strony https://us02web.zoom.us/j/87896079849
Lub przejdź do Zoom.us. Kliknij „Join a Meeting” (Dołącz do spotkania) i wpisz nr ID spotkania: 878 9607 9849.

Telefonicznie (tylko połączenie dźwiękowe):
Zadzwoń pod numer: (646) 876-9923. Na prośbę wprowadź identyfikator spotkania: 878 9607 9849

Pocztą   Pisemne uwagi można przesłać pocztą na adres:
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS
NYC Human Resources Administration
150 Greenwich Street, 31st Floor
New York, NY 10007

W wiadomości 
e-mail

Pisemne uwagi można przesłać na adres e-mail: civiljustice@hra.nyc.gov.
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Hearing comments”.  

TERMIN SKŁADANIA PISEMNYCH UWAG UPŁYWA Z DNIEM 23 LISTOPADA 2020.

W RAZIE POTRZEBY POMOCY W UCZESTNICTWIE W SPOTKANIU, takiej jak asysta tłumacza lub uzasadnione 
udogodnienie w związku z niepełnosprawnością należy nas o tym powiadomić do 16 listopada 2020 r. Prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem 929-221-6715; drogą e-mailową na adres civiljustice@hra.nyc.gov; lub pocztą na adres podany 
powyżej.

Po kilku tygodniach od spotkania na stronie internetowej OCJ, nyc.gov/civiljustice zostanie udostępniona TRANSKRYPCJA 
SPOTKANIA.

Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej OCJ: nyc.gov/civiljustice
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