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 ميں کس طرح شرکت کر سکتا ہوں؟

قانونی خدمات تک عالمگير رسائی (Universal Access to Legal Services) پروگرام کی بابت کوئی بهی فرد درج ذيل کی معرفت تبصرے يا تاثرات 
فراہم کر سکتا ہے:

ای ميل ڈاک

کيا تحريری تبصرے جمع کروانے کے ليے کوئی آخری تاريخ ہے؟
آخری تاريخ 15 نومبر 2018 ہے۔

اگر مجهے سماعت ميں شرکت کے ليے اعانت درکار ہو تو کيا ہوگا؟

آپ ہميں 6715-221-929 پر کال کر سکتے ہيں؛ civiljustice@hra.nyc.gov پر ای ميل کر سکتے ہيں؛ يا مذکوره باال پتہ پر بذريعہ ڈاک ہميں 
بتا سکتے ہيں۔

يہ مقام وہيل چيئر سے قابل رسائی ہے۔

عوامی سماعت
آپ عوامی سماعت ميں بول سکتے ہيں۔ تبصره کرنے 
کے خواہاں کسی بهی فرد کو سماعت کے آغاز ميں 
ہی بولنے کے ليے سائن اپ کرنا ضروری ہے۔ آپ 

تين منٹ تک بول سکيں گے۔

بے دخلی کا سامنا کرنے والے کرايہ داروں کو قانونی خدمات تک عالمگير رسائی 
فراہم کرنے کے ليے NYC کے دفتر برائے ديوانی انصاف کے پروگرام 

کی بابت ساالنہ عوامی سماعت کا نڻس

Civil Justice

2017 ميں نيو يارک سڻی کونسل نے مقامی قانون 136 پاس کيا، جس کو اب NYC ايڈمنسڻريڻو کوڈ (NYC Administrative Code) کے 
ڻائڻل 26 کے باب 13 کا کوڈ ديا گيا ہے، جو عالمگير رسائی (Universal Access ) قانون کے نام سے بهی معروف ہے، جو بے دخلی کا 

سامنا کر رہے کم آمدنی والے کرايہ داروں کو ہاؤسنگ کورٹ ميں قانونی خدمات تک رسائی فراہم کرنے يا نيو يارک سڻی ہاؤسنگ اتهارڻی 
(New York City Housing Authority, NYCHA) کی انتظامی کارروائيوں ميں کرايہ داری کے اختتام کے ليے پروگراموں کی تشکيل 
) کے کاموں کو انجام ديتا ہے۔ عالمگير رسائی قانون کا تقاضا ہے کہ  کے ساته دفتر برائے ديوانی انصاف (
ديوانی انصاف کے رابطہ کار (Civil Justice Coordinator) ان پروگراموں کے بارے ميں سفارشات اور تاثرات موصول کرنے کے ليے 

ايک ساالنہ ميڻنگ کا اہتمام کريں۔

آپ تحريری تبصرے درج ذيل پتہ پر ڈاک سے بهيج 
سکتے ہيں: 

 NYC Human Resources
Administration Office of Civil Justice

 150 Greenwich Street, 31st Floor New
York, NY 10007

 HEARING COMMENTS :بمالحظہ

آپ تحريری تبصرے 
civiljustice@hra.nyc.gov پر ای ميل کر 

سکتے ہيں۔
براه کرم اپنے ای ميل کی موضوع والی سطر ميں 

”HEARING COMMENTS“ شامل کريں۔ 

اگر آپ کو ترجمان، بشول اشاراتی زبان کا ترجمان درکار ہو يا اگر آپ کو کسی معذوری کے مدنظر سماعت ميں معقول سہولت درکار ہو تو براه کرم ہميں 
بتائيں۔ آپ کو 8 نومبر 2018 تک ہميں بتا دينا ضروری ہے۔

کيا سماعت کی نقل حرفی موجود ہوگی۔ سماعت کی ايک نقل حرفی سماعت کے چند ہفتے بعد، عوام کے ليے OCJ کی ويب سائٹ، 
nyc.gov/civiljustice پر دستياب ہوگی۔
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