
KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE?

Czwartek, 15 listopada 2018
18:00 do 21:00

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

 
 

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ?
 

Każdy może przekazać uwagi lub opinie na temat programu uniwersalnego dostępu do usług prawnych poprzez:

E-mailPocztę

CZY ISTNIEJE TERMIN PRZESŁANIA PISEMNYCH UWAG?
Termin upływa 15 listopada 2018 r.

CO ZROBIĆ, JEŚLI POTRZEBUJĘ POMOCY, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?

Należy zadzwonić pod numer 929-221-6715; wysłać wiadomość e-mail na adres civiljustice@hra.nyc.gov; lub 
powiadomić nas pocztą na powyższy adres.

Lokalizacja zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Spotkania publiczne
Podczas spotkania można zabierać 
głos. Osoby, które chcą zgłosić 
uwagi, muszą zarejestrować się na 
początku spotkania w celu zabrania 
głosu. Można przemawiać 
maksymalnie przez 3 minuty.

Powiadomienie o corocznym spotkaniu publicznym biura NYC ds. programów 
sprawiedliwości obywatelskiej w celu zapewnienia uniwersalnego dostępu do usług 

prawnych dla najemców borykających się z problemem eksmisji

Civil Justice

W 2017 roku Rada Miasta Nowy Jork przyjęła prawo lokalne nr 136, obecnie ujęte w rozdziale 13, tytułu 
26 kodeksu administracyjnego NYC, znanym również jako prawo uniwersalnego dostępu, które nakłada na biuro 
ds. odpowiedzialności obywatelskiej (Office of Civil Justice, OCJ) zadania związane z utworzeniem programów 
zapewniających dostęp do usług prawnych dla najemców osiągających niższy dochód, borykających się 
z problemem eksmisji w sądzie ds. mieszkaniowych lub zakończeniem umowy najmu w ramach postępowań 
administracyjnych Nowojorskiego Urzędu ds. Mieszkalnictwa (New York City Housing Authority, NYCHA). Ustawa 
o uniwersalnym dostępie wymaga, aby koordynator ds. sprawiedliwości obywatelskiej przeprowadzał coroczne 
spotkanie publiczne w celu uzyskania zaleceń i opinii na temat tych programów.

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

Pisemne uwagi można przesłać na adres 
e-mail: civiljustice@hra.nyc.gov.
Należy wpisać „HEARING COMMENTS” 
w temacie wiadomości e-mail. 

W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza, włączając tłumacza j. migowego lub w razie konieczności 
uzyskania uzasadnionych udogodnień dla osób niepełnosprawnych podczas spotkania, prosimy o informację. 
Należy powiadomić nas do 8 listopada 2018 roku.

CZY DOSTĘPNA BĘDZIE TRANSKRYPCJA ZE SPOTKANIA? Transkrypcja zostanie udostępniona opinii 
publicznej na stronie internetowej OCJ, nyc.gov/civiljustice, po upłynięciu kilku tygodni od spotkania.

POST- 223(P)


