
 

 

 
 

کے امور ڻیلی فون، ویڈیو کانفرنسنگ، آن الئن، یا میل کے ذریعے سر انجام دیے جا رہے ہیں،  OATHتمام سماعتیں، ڻرائلز، اور دیگر  
 پہلے سے منظور شده حاالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت ہو گی۔ صرفکی جانب سے  OATHاور 

 
 وه کیسز جو سمنزز یا ڻکڻس پر مشتمل ہوں:

 سماعتیں: 
آپ کی سماعت تب بھی آپ کی سماعت کی تاریخ پر منعقد ہو گی، لیکن آپ کو اپنی بذریعہ ڻیلی فون سماعت طے کرنے کے لیے 

OATH  گا۔ بذریعہ فون اپنی سماعت طے کرنے کا سب سے آسان طریقہ سے الزماً رابطہ کرنا ہوnyc.gov/oathphone.   پر
 دن قبل جمع کروائیں۔ 3دستیاب فارم پُر کرنا ہے۔ براِه کرم اپنی درخواست اپنی طے شده سماعت سے کم از کم 

یا پھر آپ اپنی بذریعہ ڻیلی فون سماعت اس جگہ ای میل کر کے طے کر سکتے ہیں جہاں آپ کی سماعت کا منعقد ہونا طے شده ہے۔ آپ 
 کو ای میل کرنا الزمی ہے۔ OATHکا سماعت کی تاریخ سے قبل 

Bronx: RemoteBronx@oath.nyc.gov ten IslandSta: RemoteSI@oath.nyc.gov 
Brooklyn: RemoteBKLYN@oath.nyc.gov Manhattan: RemoteManhattan@oath.nyc.gov 
Queens: RemoteLIC@oath.nyc.gov 

 
) کاروباری ایام قبل الزمی 5ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے تمام درخواستیں سماعت کی شیڈول کرده تاریخ سے کم از کم (

livehearings@oath.nyc.gov پر ای میل کی جانی چاہیئیں۔ 

آپ دفاع آن الئن یا ای میل کے ذریعے بھی جمع کروا کے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے سمنز اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مزید 
 پر جائیں۔ nyc.gov/oathتفصیالت کے لیے 

 
 اپنے کیس کو دوباره طے کرنا:

ہر سمنز کو ایک مرتبہ دوباره طے کیا جا سکتا ہے۔ اپنی سماعت کو دوباره طے کرنے کی درخواست کرنے کے لیے آپ کو الزماً  
nyc.gov/oath/reschedule پر موجود آن الئن فارم سماعت کی طے شده تاریخ سے قبل جمع کروانا ہو گا۔ 

لکھ کر متنی  OATHreminderپر  )917(8829-451  کرنے کے لیے کیس کے بارے میں متنی پیغام پر مبنی یاد دہانی وصول اپنے
 پیغام بھیجیں۔ 

 
 ادائیگیوں اور دیگر مسائل کے لیے: 

یا    John St., 10th Floor, Manhattan 66، یا بالمشافہ طور پر  پر   nyc.gov/oathکی ویب سائٹ کے ذریعے   OATHادائیگیاں  
Floor, Long Island Cityrd Ave., 3th 00 47-31    پرOATH    میں کی جا سکتی ہیں۔ ادائیگیوں یا طے کرنے کے عمل  کے دفاتر
پر    NYC (1-OATH-844-1-844-628-(4692یا  پر ای میل کریں   clerksoffice@oath.nyc.govسے متعلق سواالت کے لیے  

 کال کریں۔ 
OATH :امدادی مرکِز 

 ، تو ہے ہیں اور آپ اپنے حقوق اور سماعت کے عمل کے بارے میں بالمشاقہ مشاورت چاہتے ہیںاگر آپ اپنی نمائندگی کر ر
 پر ای میل کریں۔  Manhelpcenter@oath.nyc.govکال کریں یا امدادی مرکِز کو  OATHپر  436 (212)-0845

 پر ای میل کریں Smallbizhelp@oath.nyc.govچھوڻے پیمانے کے کاروبار کے لیے مختص کرده مدد کے لیے:  •
 پر ای میل کریں veteranshelp@oath.nyc.govتجربہ کار سبکدوش افراد کی معاونت کے لیے مختص کرده مدد کے لیے:  •
 پر ای میل کریں seniorshelp@oath.nyc.govبزرگ افراد کے لیے مختص کرده مدد کے لیے:  •

 
Mediating Establishment and Neighborhood Disputes (MEND NYC)  کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

nyc.gov/mendnyc مالحظہ کریں 

 
 2022جنوری  21حالیہ بمطابق 

ضروری معلومات جن کے بارے میں آپ کو علم  
ہونا چاہیئے اگر آپ کو کسی دیوانی قانون کی  

 :خالف ورزی پر سمنز ملے 
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	وہ کیسز جو سمنزز یا ٹکٹس پر مشتمل ہوں:
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