
ماذا تفعل لو إحتجَت لُِمحامي؟

وسوف نحدد ما إذا كنت مؤھالً من ! إتصل بنا
ألناحیة ألمادیة للحصول على خدماتنا وكذلك 
نحدد ما إذا كان نوع قضیتك ألقانونیة من نوع 

إذا كنت مؤھالً، سیقوم . ألقضایا ألتي نتعامل بھا
أحد متخصصي ألقضایا لدینا بمناقشة أفضل 

.طریقة للتصرف
ونحن أیضاً نقوم بعمل ترتیبات خاصة للمقعدین 

.وذوي أإلعاقة

حتى إذا كنت غیر مؤھل 
لِخدماتنا، فسوف نتأكد من ألقیام 
بتحویلك إلى مؤسسة قد تتمكن 

.من القیام بمساعدتك

بي آ (ما ھو برنامج مشاركة ألمحامي ألخاص 
؟)آي

مؤسسة ألخدمات ألقانونیة لشمال شرق 
نیوجیرزي تحتفظ بقاِئمة لمحامین خاصین 
.وافقوا على تمثیل ألموطنین ألمحتاجین مجاناً 

ُیَمِكُننا من تقدیم خدماتنا إلى ) بي آ آي(برنامج 
عدد أكبر من اُلناس مع ألتأكد من أن ألمحامین 
ألخاصین یقدمون ألخدمات ألمجانیة لألفراد 

أوالً نقوم بتقییم . أللذین ھم فعالً محتاجین
ألقضیة لتحدید ما إذا كانت مناسبة لتحویلھا إلى 

).بي آ آي(برنامج ألمحامي ألخاص 
ثم یتم تحویلھا إلى ألمحامي ألخاص أللذي سیقدم 

تمثیالً بنفس ألجودة ألتي كانت متوقعة من 
.موظفینا

ھل یوجد لدیَك مشكلة قانونیة ؟
اذا كان كذلك، ألرجاءأإلتصال بِمكتبنا في 

:ُمحافظتَِك على

)أن أن جاي أل أس(
شارع مور،  190: فرع محافظة بیرجین

100ألجناح رقم 
ھاتف . 07601ھاكنساك، نیوجیرزي

: فاكس رقم 201-487-2166:رقم
3513-487-201.

)أن أن جاي أل أس(
.َصِمت آفنیو 574: فرع محافظة ھدسون

.  07306جیرزي سیتي، نیوجیرزي
فاكس  201-792-6363:ھاتف رقم
.201-798-8780: رقم

)أن أن جاي أل أس(
شارع  152: فرع محافظة باسایك

مارِكت، ألطابق ألسادس
ھاتف . 07505باتیرسون، نیوجیرزي 

:  فاكس رقم 973-523-2900:رقم
9002-523-973.

مؤسسة ألخدمات ألقانونیة لشمال شرق 
نیوجیرزي تتماشى مع حقوق ألمسواة 
وقانون أفیرَمتف آكشن وتقدم ألخدمات 

بغض ألنظر عن ألِعرق، أللون، ألجنس، 
ألُعمر، أإلعاقة، ألدیانة، أألصل ألقومي أو 

.ألھیئة ألجنسیة

ألخدمات ألقانونیة
لشمال شرق نیوجیرزي

)أن أن جاي أل أس(

لتأمینِ ُمتفانیَن 
عدالٍة متساویٍة للجمیع

ُنقدُم َخَدماٍت قانونیة مجانیة لِذوي ألدخل 
ألمحدود

من سكان محافظات بیرجین، ھدسون و 
باسایك

نحُن متخصصون في أألمور ألقانونیِة 
:ألمتعلقِة في

ألإلسكان، ألعائلة، الإلستحقاقات ألعامة، 
ألضرائب ألُمسَتھلك، ألصحة، ألھجرة، 

.ألسنوكبار 
www.northeastnjlegalservices.org



مستأجر  40,000في كل عام أكثر من 
ُیجَبرون على إخالِء مناِزلِھم في 

.محافظات بیرجین، ھدسون و باسایك

ھل تعلم؟

أنھ في محافظات بیرجین، ھدسون و 
 200,000باسایك یوجدأكثر من 

من أألطفال، كبار ألسن وألبالغین 
.یعیشون في فقر

من سكان  13,000في كل عام 
محافظات بیرجین، ھدسون و 

باسایك ھم ضحایا ألعنف ألعاِئلي 
.ویطالبون بأمر تقییدي

مؤسسة ألخدمات ألقانونیة لشمال شرق 
نیوجیرزي تقدم ألمساعدة ألكثر من 

من ذوي ألدخل ألمحدود من  10,000
سكان محافظات بیرجین، ھدسون و 

باسایك في قضایا قانونیة خطیرة في كل 
.عام

إذا كنت من سكان محافظات بیرجین، 
ھدسون و باسایك ولدیك قضیة قانونیة 
مدنیة ولیس بإستطاعتك توكیل محامي 

ألرجاء أن تتصل
).أن أن جاي أل أس( مع

؟من نحن

نحن مؤسسة غیر ھادفة للربح 
.مدعومة بموارد مالیة عامة وخاصة
ُنقدُم َخَدماٍت قانونیة مجانیة لِذوي 

ألدخل ألمحدود من سكان محافظات 
بیرجین، ھدسون و باسایك في قضایا 

محامینا، . قانونیة مدنیة متنوعة
مساعدیھم وموظفینا یتفانون لتقدیم 

نسعى . خدمات قانونیة بأعلى جودة
للتأكد من أن ألحصول على نظام 
ألعدالة أإلجتماعیة لن ُیمنع عن 

عمالئِنا ببساطة ألنھ لیس بمقدورھم 
.توكیل محامي خاص

ما ھي أنواع ألخدمات ألتي 
؟نقدمھا

نحن نقدم مجموعة واسعة من 
ألخدمات ألقانونیة، تتضمن ألتمثیل 

ألقانوني واإلستشارة ألقانونیة، ألتأیید، 
.  توعیة ألجالیة وألمعلومات والتحویل

وأیضاً، یوجد لدینا برامج خاصة تقدم 
ألخدمات لكبار ألسن، ألمعاقین، 
.ألمستأجرین وضحایا ألعنف ألعاِئلي
مؤسسة ألخدمات ألقانونیة لشمال 

شرق نیوجیرزي أیضاً تقدم ألمتحدثین 
إذا أردت أن . لمجموعات ألجالیة

نتحدث إلى جالیتك، ألرجاء أن تتصل 
.بنا

ما ھي أإلختصاصات 
ألقانونیة ألتي نقدم فیھا 

؟ألمساعدة
:أإلسكان
ألمستأجر، أإلستحواذ /تمثیل وإستشارة في ألمالك

على ألمنزل من ِقبل ألبنك، ألمساعدة في دفع 
أإلیجار، أإلسكان ألعام، ألمساعدة في ألتطویر 
.أإلقتصادي للجالیة واُمور اُخرى تتعلق بإلسكان

:ألعاِئلة
ألمساعدة على ألحصول على أمر تقییدي في 

حاالت ألعنف ألعاِئلي، تمثیل وإستشارة في قضایا 
ألنفقة لألوالد، حضانة أألوالد، ألطالق وقضایا 

.عاِئلیة اُخرى

:أإلستحقاقات ألعامة
تمثیل وإستشارة في قضایا تتعلق في ألتأھل 

لإلستحقاقات ألعامة مثل، تقاعد ألضمان أإلجتماعي 
وبدل أإلعاقة

، مدیكید، مدیكیر، مساعدة مؤقتة )أس أس آي(
للعاِئالت ألفقیرة، فود ستامبس ومساعدة عامة 

.إلستحقاقات اُخرى

:ألھجرة
.تمثیل وإستشارة في ألتجنس وقضایا ھجرة اُخرى

:ألمستھلك
تمثیل وإستشارة في مساِئل تتعلق في ألتحصیل، 

ألممارسات ألخادعة وغیر ألعادلة، أإلئتمان 
.وأإلفالس

:ألضرائِب
مساِئل تتعلق في ألضراِئب  تمثیل وإستشارة في

ألفدرالیة كجزء من برنامجنا عیادة دافعي ألضرائب 
.من ذوي ألدخل ألمحدود

:كبار ألسن
تمثیل وإستشارة لكبار ألسن في أإلسكان، ألضمان 

أإلجتماعي، ألمستھلك، ألصحة ومسائل قانونیة 
.اُخرى لھا تأثیر على كبار ألسن
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