
 في عام 2017، أقر مجلس مدينة نيويورك القانون المحلي رقم 136، الُمقنَّن اآلن على أنه الفصل 13 من الباب 26 من القانون
 اإلداري لمدينة نيويورك، المعروف أيًضا بقانون الحق في االستشارة التاريخي لمدينة نيويورك، والذي يكلف مكتب العدالة المدنية )OCJ( بإتاحة 
الوصول إلى الخدمات القانونية للمستأجرين الذين يواجهون الطرد في محكمة اإلسكان أو إنهاء اإليجار نتيجة اإلجراءات اإلدارية التي تنفذها هيئة 

 اإلسكان بمدينة نيويورك )NYCHA(. يشترط القانون أن يعقد منسق العدالة المدنية جلسة استماع علنية لتلقي
 التوصيات والمالحظات بخصوص هذه البرامج.

متى وأين ستُعقَد جلسة االستماع؟
 الخميس 18 نوفمبر 2021 

 من 6 مساًء حتى الساعة 9 مساًء
Zoom وبسبب جائحة فيروس كورونا، ستتم جلسة االستماع عن بُعد عبر منصة 

 كيف يمكنني المشاركة؟
 يمكن ألي شخص حضور جلسة االستماع العامة عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف. يمكنك إضافة تعليقات أو مالحظات في 

برنامج تعميم الوصول إلى الخدمات القانونية )Universal Access to Legal Services( بواسطة:

   جلسة االستماع العامة
يُمكنك التسجيل من أجل التحدث في جلسة االستماع العامة من خالل االتصال بالرقم 5662-221- 929 أو عبر البريد 

في موعد أقصاه 17 نوفمبر.  سيتم االتصال بالمتحدثين بالترتيب الذين سجلوا فيه،  اإللكتروني 
وسيكون بإمكانك التحدُّث لمدة تصل إلى ثالث دقائق.

https://us02web.zoom.us/j/89142666567 عبر اإلنترنت )فيديو وصوت(: اذهب إلى   
أو انتقل إلى Zoom.us. انقر فوق Join a Meeting "االنضمام إلى اجتماع" وأدخل معرف االجتماع: 6567 4266  891  

عبر الهاتف )صوتي فقط(:   
اتصل بالرقم 9923-876 )646( . حين يُطلب منك ذلك، أدخل معرف االجتماع: 6567 4266  891  

   عبر البريد       يمكنك إرسال التعليقات المكتوبة عبر البريد إلى:

.    عبر البريد اإللكتروني    يمكنك إرسال التعليقات المكتوبة بالبريد اإللكتروني إلى 
يُرجى إدراج "Hearing Comments" )تعليقات خاصة بجلسة االستماع( في سطر الموضوع في 

رسالة البريد اإللكتروني التي سترسلها.

الموعد النهائي إلرسال التعليقات المكتوبة هو 18 نوفمبر 2020.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للمشاركة في جلسة االستماع، مثل مترجم فوري أو ترتيبات تيسيرية مناسبة لإلعاقة، فإنه يجب عليك إخبارنا بحلول 
؛ أو  17 نوفمبر 2020. يمكنك االتصال بنا على الرقم 5662-221- 929 ؛ أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني 

مراسلتنا بالبريد على العنوان المذكور أعاله.

، بعد الجلسة بأسابيع قليلة. سيتم إتاحة محضر جلسة االستماع  للجمهور على موقع الويب الخاص بـ 

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع OCJ على 

برامج مكتب العدالة المدنية بمدينة نيويورك لتوفير
الوصول الشامل إلى الخدمات القانونية

للمستأجرين الذين يواجهون الطرد
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