
NYC کے دفتر برائے دیوانی انصاف کا پروگرام
قانونی خدمات تک مطلق رسائی فراہم کرنے کیلئے
ان کرایہ داروں کو جنہیں بے دخلی کا سامنا ہے

2017 میں، نیو یاررک سڻی کونسل نے مقامی قانون 136 پاس کیا، جس کو اب NYC ایڈمنسڻریڻو کوڈ کے ڻائڻل 26 کے باب 13 کے 
بطور کوڈ کیا گیا ہے، جو نیو یارک سڻی کے تاریخی مشاورت کے حق سے متعلق قانون کے بطور بھی معروف ہے، جو ہاؤسنگ کورٹ 

میں بے دخلی کا یا نیو یارک سڻی ہاؤسنگ اتھارڻی (NYCHA) کی انتظامی کارروائیوں میں کرایہ داری کے خاتمے کا سامنا کرنے والے 
کرایہ داروں کے لیے قانونی خدمات تک رسائی فراہم کر کے آفس آف سول جسڻس (Office of Civil Justice, OCJ) کا کام کرتا 

ہے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ دیوانی انصاف کے رابطہ کار  (Civil Justice Coordinator)  ان پروگراموں کے بارے میں سفارشات اور 
تاثرات موصول کرنے کے لیے ایک ساالنہ میڻنگ کا اہتمام کریں۔

 

سماعت کب اور کہاں پر ہے؟
بروز پیر، 23 نومبر 2020
6 بجے صبح تا 9 بجے رات

COVID-19 کے سبب، سماعت فاصالتی طور پر Zoom کے ذریعے ہوگی

میں کس طرح شرکت کر سکتا ہوں؟
کوئی بھی عوامی سماعت میں آن الئن یا بذریعہ فون شرکت کر سکتا ہے۔ قانونی خدمات تک عالمگیر رسائی 

 (Universal Access to Legal Services)  پروگرام کی بابت آپ درج ذیل کی معرفت تبصرے یا تاثرات فراہم کر سکتا ہیں:
عوامی سماعت

 civiljustice@hra.nyc.gov آپ 22 نومبر کو یا اس سے پہلے 6715-221-929  پر کال کر کے یا
پر ای میل کر کے عوامی سماعت میں بولنے کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ 

مقررین نے جس ترتیب میں سائن اپ کیا اسی ترتیب میں انہیں بالیا جائے گا اور آپ تین منٹ تک بول سکتے ہیں۔

آن الئن (ویڈیو اور آڈیو): https://us02web.zoom.us/j/87896079849 پر  جائیں
یا Zoom.us پر جائیں۔ "میڻنگ میں شامل ہوں" پر کلک کریں اور میڻنگ آئی ڈی 878  9849 9607  درج کریں

بذریعہ فون (صرف آڈیو):
9923-876 (646)  پر کال کریں۔ پوچھے جانے پر، میڻنگ آئی ڈی درج کریں:  9849 9607 878 

میل آپ تحریری   تبصرے درج ذیل پتہ پر میل سکتے ہیں:
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS

NYC Human Resources Administration
150 Greenwich Street, 31st Floor

New York, NY 10007
آپ تحریری تبصرے civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔ای میل

براه کرم اپنے ای میل کی موضوع والی سطر میں  ”Hearing Comments“  شامل کریں۔

تحریری تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ 23 نومبر 2020 ہے۔

اگر آپ کو سماعت میں شرکت کرنے کیلئے اعانت، جیسے ترجمان یا معذوری کے مدنظر معقول سہولت درکار ہو تو، آپ پر 16 نومبر 2020 
تک ہمیں بتا دینا الزم ہے۔ آپ ہمیں 6715-221-929  پر کال کر سکتے ہیں؛ civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں؛ یا 

مذکوره باال پتہ پر بذریعہ ڈاک ہمیں بتا سکتے ہیں۔

سماعت کی ایک نقل حرفی سماعت کے چند ہفتے بعد، OCJ کی ویب سائٹ، nyc.gov/civiljustice پر عوام کو دستیاب کرائی جائے گی۔

مزید معلومات کے لیے، OCJ کی ویب سائٹ، nyc.gov/civiljustice مالحظہ کریں
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