
متى وأين سُتعَقد جلسة االستماع؟

الخميس 15 نوفمبر 2018
من 6 مساًء حتى 9 مساًء

125 Worth Street, 2nd Floor Auditorium 
New York, NY 10013

 
 

 كيف يمكنني المشاركة؟
يستطيع أي شخص إضافة تعليقات أو مالحظات عن برنامج تعميم الوصول إلى الخدمات القانونية (Universal Access to Legal Services) بواسطة:

البريد

هل هناك موعد نهائي إلرسال اآلراء المكتوبة؟
الموعد النهائي هو 15 نوفمبر 2018.

ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟

يمكنك االتصال بنا على الرقم 6715-221-929؛ أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني civiljustice@hra.nyc.gov؛ أو مراسلتنا بالبريد إلى العنوان المذكور 
أعاله.

المكان ُمجهَّز للكراسي المتحركة.

جلسة االستماع العلنية
يمكنك التحدُّث في جلسة االستماع العلنية. يجب على 
أي شخص يرغب في اإلدالء برأيه التسجيل للتحدُّث 
في بداية جلسة االستماع. وسيكون بإمكانك التحدُّث 

لمدة تصل إلى ثالث دقائق.

إخطار بجلسة االستماع العلنية السنوية 
لبرامج مكتب العدالة المدنية في مدينة نيويورك 

لتعميم الوصول إلى الخدمات القانونية للمستأجرين الذين يواجهون الطرد.

Civil Justice

في عام 2017، اعتمد مجلس مدينة نيويورك القانون المحلي رقم 136، الُمقنَّن اآلن على أنه الفصل 13 من الباب 26 من القانون اإلداري لمدينة 
نيويورك، المعروف أيًضا بإسم قانون تعميم الوصول، والذي يكلف مكتب العدالة المدنية (Office of Civil Justice, OCJ) بإنشاء برامج 

إلتاحة الوصول إلى الخدمات القانونية للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون الطرد في محكمة اإلسكان أو إنهاء اإليجار نتيجة اإلجراءات 
اإلدارية التي تنفذها هيئة اإلسكان بمدينة نيويورك (Housing Authority, NYCHA). يشترط قانون تعميم الوصول أن يعقد منسق العدالة 

المدنية جلسة استماع علنية كل عام لتلقي التوصيات والمالحظات بخصوص هذه البرامج.

يمكنك إرسال اآلراء المكتوبة عن طريق البريد إلى: 
 NYC Human Resources

Administration Office of Civil Justice
 150 Greenwich Street, 31st Floor

New York, NY 10007
ATTN: HEARING COMMENTS

البريد اإللكتروني
يمكنك إرسال اآلراء المكتوبة عبر البريد اإللكتروني إلى 

.civiljustice@hra.nyc.gov
ُيرجى إدراج "HEARING COMMENTS" في 

سطر الموضوع في رسالة البريد اإللكتروني التي 
سترسلها. 

إذا كنت في حاجة إلى مترجم فوري؛ بما في ذلك مترجم لغة اإلشارة، أو إذا كنت بحاجة إلى ترتيبات تيسيرية معقولة متعلقة بإعاقة في جلسة االستماع، فُيرجى 
إبالغنا بذلك. يجب إبالغنا بحاجتك إلى المساعدة بحلول 8 نوفمبر 2018.

هل سيكون هناك محضر لجلسة االستماع؟ سيتم إتاحة محضر جلسة االستماع للجمهور على موقع الويب nyc.gov/civiljustice، بعد الجلسة بأسابيع قليلة.
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