
Sino Kami? 

Ang Northeast New Jersey 
Legal Services ay isang non-profit na 
korporasyon na suportado ng mga pampubliko 
at pribadong pondo. 

Nagbibigay kami ng libreng ligal na mga 
serbisyo sa mga residenteng mababa ang kita 
sa County ng Bergen, Hudson at Passaic sa 
iba't ibang mga sibil na ligal na usapin, 
kabilang ang mga pampublikong benepisyo, 
pabahay, pamilya, mamimili, kalusugan, 
trabaho at edukasyon. 
Ang aming mga abogado, paralegal at kawani 
ng suporta ay nakatuon sa pagbibigay ng 
pinakamataas na kalidad ng ligal na mga 
serbisyo. Hinahangad naming tiyakin na ang 
pag-access sa sistema ng hustisyang sibil ay 
hindi ipagkakait sa mga indibidwal sa loob ng 
aming lugar ng serbisyo dahil hindi nila kayang 
bayaran ang isang pribadong abugado. 

Ang NORTHEAST    NEW    JERSEY 
LEGAL SERVICES ay gagawa ng 
mga espesyal na pag-
aayos upang makipagkita sa iyo kung 
nasa bahay ka o may kapansanan. 

MAYROON KA BANG 
LIGAL NA PROBLEMA? 

Kung gayon, mangyaring makipag-
ugnay sa iyong lokal na tanggapan sa 

county ng NNJLS sa: 

Dibisyon ng Bergen County 
190 Moore St., Suite 100 
Hackensack, NJ 07601 

Telepono: 201 - 487 - 2166 
Fax: 201 - 487 - 3513  

Dibisyon ng Hudson County 
574 Summit Ave., 2nd FL  

Jersey City, NJ  07306  
Telepono: 201 - 792 - 6363 

Fax: 201 - 798 - 8780  

Dibisyon ng Passaic County 
152 Market Street, 6th Fl  

Paterson, NJ 07505 
Telepono: 973 - 523 - 2900 

Fax: 973 - 523 - 9002  

www.northeastnjlegalservices.org 
Ang Northeast New Jersey Legal Services ay 
isang pantay na pagkakataong ahensya ng 
apirmatibong pagkilos at nagbibigay ng mga 
serbisyo nang hindi isinasaalang-alang ang lahi, 
kulay, kasarian, edad, kapansanan, relihiyon, 
pambansang pinagmulan, o oryentasyong 
sekswal.  

Ibinibigay ang programa na ito sa pamamagitan 
ng Dibisyon ng mga Serbisyo sa Sinyor (Division 
of Senior Services) ng County ng Bergen, 
Tanggapan sa Pagtanda ng Departamento ng 
Kalusugan at mga Serbisyong Pantao 
(Department of Health and Human Services 
Office on Aging) ng County ng Hudson, at ang 
Departamento ng mga Serbisyo sa Sinyor 
(Department of Senior Services) ng County ng 
Passaic nang walang singil para sa mga karapat-
dapat na kliyente. 

Nagbibigay ng libreng ligal na 
serbisyo sa mababang kita at mga 

matatandang mamamayan sa 
County ng Bergen, Hudson, at 

Passaic sa pabahay, 
pampublikong benepisyo, pamilya, 

consumer, imigrasyon, mga 
beterano, muling pagpasok, buwis, 
at mga usapin sa batas ng sinyor. 

www.northeastnjlegalservices.org 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


Anong Mga Uri ng Serbisyo 
ang Aming Ibibigay? 

Dalubhasa kami sa mga usapin sa Pabahay, 
Pamilya, Pampublikong Pakinabang, 
Consumer, at Batas sa Kalusugan 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng  malawak 
na hanay ng mga ligal na serbisyo, kabilang 
ang payo, representasyon, adbokasiya, 
edukasyon sa komunidad, at impormasyon at 
referral. 

 
 

PAGIGING KARAPAT-DAPAT 
Maaari kang maging karapat-dapat para sa 
libreng ligal na tulong kung nakatira ka sa mga 
County ng Bergen, Hudson o Passaic at 60 
taong gulang o mas matanda. May mga 
regulasyon at prayoridad na maaaring 
maglimita sa mga uri ng mga kaso na 
tinatanggap ng NNJLS. 
Kung hindi ka karapat-dapat sa aming mga 
serbisyo, susubukan ng aming kawani na 
gumawa ng naaangkop na referral. 

         Sa Anong Mga Klase ng Batas 
Kami Nagbibigay ng Mga Serbisyo? 

 
PABAHAY: 

 
Payo at representasyon sa mga bagay na 
kinasasangkutan ng panginoong 
maylupa/nangungupahan, foreclosure, mga 
programang tulong sa pag-upa, pampublikong 
pabahay at iba pang mga usapin sa pabahay. 

 
PAMILYA: 

 
Payo at representasyon sa mga bagay na 
kinasasangkutan ng karahasan sa tahanan, 
suporta sa bata, pangangalaga ng bata, 
diborsyo, at iba pang mga usapin sa batas ng 
pamilya. 

 
MGA PAMPUBLIKONG BENEPISYO: 

 
Payo at representasyon sa mga bagay na 
kinasasangkutan ng pagiging karapat-dapat 
para sa mga pampublikong benepisyo, tulad 
ng Social Security Retirement and Disability, 
SSI, Temporary Assistance for Needy 
Families, Food Stamp, Pangkalahatang 
Tulong at iba pang mga benepisyo. 

 
CONSUMER: 

 
Payo at representasyon sa mga bagay na 
kinasasangkutan ng koleksyon ng utang, hindi 
patas at mapanlinlang na mga kasanayan, 
kredito, at pagkalugi. 

 
KALUSUGAN: 
Payo at representasyon sa mga bagay na 
kinasasangkutan ng Medicaid, Medicare, NJ 
Family Care, Tulong sa Reseta, 

pribadong seguro at pag-access sa 
seguro sa kalusugan. 

Tumatanggap kami ng 
mga kaso sa mga sumusunod 
na larangan: 

• Ang pagbabawas o pagtatapos 
ng mga benepisyo ng 
gobyerno, kabilang ang SSI, 
Social Security, Food Stamp, 
Medicare, Medicaid, PAAD 

• Mga Suliranin sa 
Panginoong maylupa/Pan
gungupahan, 
Pagpalayas, Pag-shut-off 
sa Yutilidad 

• Karahasan sa Tahanan 
• Pagpaplano/Pagprotekta ng 

Autonomy: Living Wills, 
Power of Attorney 

• Mga isyu sa consumer 
• Ang pandaraya at 

pagsasamantala ng mga sinyor 
• Koleksyon ng Utang 
• Foreclosure 
• Pagkalugi 

 
MAGAGAWA RIN NAMING 
MAKIPAG-USAP SA MGA 
GRUPO NG KOMUNIDAD 

TUMAWAG SA AMIN! 
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