
 ایک آپکو تو ہے ضرورت  یک لیوک آپکو اگر
 چاہئے؟ کرنا

 طور مالی آپ آیا کہ گے کریں تعین یہ ہم! کریں رابطہ سے ہم
 قانونی آپکا آیا کہ بھی یہ اور ہیں اہل کے خدمات ہماری پے
 تو، ہوۓ اہل آپ اگر.  سکیں سمبھال ہم جسے کہ ہے ایسا مسلہ
 کے کار طریقہ ہترینب سے آپ واال سمبھالنے کیس کوئی ہمارا
 والے رہنے محدود تک گھر ہم. گا کرے چیت بات میں بارے
 .گے کریں انتظامات خاص بھی لئے کے افراد معذور اور

 یقینی یہ ہم تو ہوۓ بھی نہ اہل آپ اگر

 کا ایجنسی ایسی کسی آپکو کہ گے بنائیں

 .ہو سکتی کر مدد آپکی جو دیں حوالہ

 کیا پروگرام  (PAI) شمولیت کی وکیل نجی

 ہے؟

 خدمات یقانون یک یجرز وین یمشرق شمال
 برقرار فہرست کیا یک وکال ینج سےیا

 وںیشہر مند ضرورت نے جنہوں ہے یرکھت
 یحام یک کرنے ینمائندگ ںیم مفت یک
 کو لوگوں دیمز ںیہم پروگرام PAI . ہے یبھر

 جبکہ ہے تاید موقع کا کرنے فراہم خدمات
 بناتا ینیقی هی لئے کے وکال والے نےیل حصہ
 کو لوگوں مند ضرورت ںیم یواقع وه کہ ہے

 پہلے ہم. ںیه ںیره کر فراہم خدمات مفت
 کرنے نیتع هی ںیه کرتے صیتشخ یک سیک
 لئے کے پروگرام PAI هی ایآ کہ لئے کے

 کے لیوک ینج کیا پھر کو سیک. ہے مناسب
 یک درجے یاس کہ جو ہے جاتا اید کر سپرد

 عملے ہمارے یک جس گا ےکر ینمائندگ
 . ہے یسکت جا یک توقع سے

ہے؟ مسلہ یقانون آپکا ایک
 یمقام اپنے یمہربان ۓبرا تو ہے، اگر

 پے لیذ مندرجہ سے آفس کے یکاونٹ
 :جئےیک رابطہ

NNJLS 
    ژنیڈو یکاؤنٹ برجن

100 ٹیسو ٹ،یاسڻر موور 190
 07601یجرز وین ک،یکنسیه

2166-487-201:فون
4873513-201:کسیف

NNJLS 
    ژنیڈو یکاؤنٹ ہڈسن

 ویونیا سمٹ 574
 07306یجرز وین ،یسٹ یجرز

6363-792-201:فون
8780-798-201:کسیف

NNJLS 
    ژنیڈو یکاؤنٹ کیپس

6t،ٹیاسڻر مارکٹ 152 h  فلور
 07505یجرز وین ،ڻرسنیپ

2900-523-973:فون
9002-523-973:کسیف

 تصدیقی کی موقع یمساو ایک خدمات قانونی مشرق شمالی

 معذوری، عمر، ، جنس رنگ، نسل، لحاظ بال اور ہے ایجنسی

 خدمات امداد کے  رحجان جنسی اور ،نسب قومی مذہب،

 .ہے کرتی فراہم

 یمشرق شمال
خدمات یقانون یجرز وین

عدل  مساو ی  لئے  کے  سب 
کے لئے وقف

برجن، ہڈسن، اور پسیک کاؤنٹی 
ں کے کے کم آمدنی والے شہر یو

لئے مفت قانونی خدمات فراہم کر
رھیں ھیں

ہم رہائشی، خاندانی، عوامی 
گریشن،  فائدوں، صارفی، صحت، امی

کس، اور بزرگوں سے متعلق  ڻی
قانونی معمالت میں مہارت رکھتے 

ھیں. 
www.northeastnjlegalservices.org



 تھا؟ پتا آپکو کیا

 
 
 زیاده سے 200,000   میں کاؤنڻی پسیک اور ہڈسن، برجن،

 .ہیں رہے ره میں فلسیم جو ہیں جوان اور بزرگ بچے،

 
 

 سے  40,000  میں کاؤنڻیز پسیک اور ہڈسن برجن، سال ہر

 .ہیں جاتے دئیے کر دخل بے سے گھروں اپنے دار کراۓ زیاده

 
 

 شہری کے کاؤنڻیز پسیک اور ہڈسن برجن، 13,000 سال ہر

 حاصل احکامات کے پابندی اور ہیں بنتے شکار کا تشدد گھریلو

 .ہیں کرتے

 

 
 
 برجن، زیاده سے 10,000 سال ہر خدمات قانونی مشرق شمالی

 مدد کو شہریوں آمدنی کم ایسے  کے کاؤنڻی پسیک اور ہڈسن،

 .ہیں ہوتے مسائل قانونی جنکےتشویشناک ہیں کرتے فراہم

 
 
 
 

 ہیں شہری کے کاؤنڻی پسیک ہڈسن،یا برجن، آپ اگر
 وکیل آپ اور ہے مسلہ قانونی معاشرتی کوئی جسکا
    مہربانی براۓ تو رکھتے نہیں استطاعت کی ےکرن

 NNJLSکریں فون کو. 

  

 ں؟یه کون ہم
 یمنافع ریغ کیا یوال چلنے سہارے کے رقم ینج اور یعوام ہم

 والے یآمدن کم کے یکاؤنٹ کیپس اور ہڈسن، برجن، ہم. ںیه بلدیہ
 مفت ںیم معامالت یقانون یکےعوام واقسام انواع کو وںیشہر
 گار، مدد یقانون ل،یوک ہمارے. ںیه کرتے فراہم تخدما  یقانون
 کرنے فراہم خدمات یقانون نیبہتر  عملہ واال نےید سہارا اور
 کہ ںیه چاہتے بنانا ینیقیکو بات اس ہم. ہے وقف لئے کے

 اس صرف یرسائ تک نظام یقانون یعوام کو موکلوں ہمارے
 یک کرنے لیوک ینج کیا وه کہ ہو  نہ ممنوع سے وجہ
 .رکھتے ںینہ اعتاستط

 

 ں؟یه کرتے فراہم خدمات یک اقسام کن  ہم
 
 فراہم خدمات یقانون یک دائرے عیوس ہم

 اور ینمائندگ یقانون ںیم جس ں،یه کرتے
 اور م،یتعل یسماج وکالت، یقانون مشوره،
 .ںیه شامل حوالہ اور معلومات

 
 ںیه منصوبے خاص پاس ہمارے براں، دیمز
 لویگھر اور معذوروں، وں،یشہر بزرگ جو

 فراہم خدمات کو لوگوں شکار کے تشدد
 .ںیه کرتے

 
 یسماج خدمات یقانون مشرق یشمال
. ںیه کرتے فراہم یبھ مقرر لئے کے گرہوں
 سے گروه آپکے ہم کہ ںیه چاہتے آپ اگر
 .ںیکر فون ںیہم تو ں،یکر بات

 
 خدمات ںیم حّصوں کن کے قانون ہم

 ں؟یه کرتے فراہم
 

 فورکلوژر، دار، ۓراک/مکان مالک: رہائش
 یسماج رہائش، یعوام امداد، ںیم ۓکرا

 معامالت یرہائش دوسرے اور ارتقا یمعاش
 مشوره اور ینمائندگ ںیم

 
 

 یپابند خالف کے تشدد  لویگھر :خاندان  
 اور مدد، ںیم کرنے حاصل احکامات کے
 ،نےیل سےیپ لئے کے سہارے کے بچے

 دوسرے اور طالق، ،ینگہبان یک بچے
 اور مشوره ںیم معامالت یقانون ینخاندا

 .ینمائندگ
 لئے کے مفادات یعوام :مفادات یعوام
 اور مشوره ںیم معامالت متعلق سے تیاہل

 یورٹیسک سوشل کہ سایج ،ینمائندگ
 ،یآئ سیا سیا ،یمعذور اور نٹیڻائرمیر
 خاندانوں مند ضرورت ئر،یکی ڈیم ڈ،یکیڈیم

 عام مپس،یاسٹ فوڈ امداد، یعارض لئے کے
 .مفادات دوسرے اور امداد

 

 دوسرے اور بنے یشہر :شنیگریام
 اور مشوره ںیم معامالت کے شنیگریام

 .ینمائندگ
 

 اور یانصاف نہ ، یوصول یک سوںیپ: صارف
 اور ڈٹ،یکر قے،یطر والے یده دھوکہ

 متعلق سے معامالت کے ہونے هیوالید
 .ینمائندگ اور مشوره

 

 نےید کسیٹ والے یآمدن کم ہمارے: کسیٹ  
 تحت کے ہونے حصّہ کا پروگرام نکیکل والے
 اور مشوره ںیم معامالت کے کسیٹ یوفاق

 . ینمائندگ
  

 رہائش، لئے کے وںیشہر بزرگ :یشہر بزرگ
 دوسرے اور صحت، صارف، ،یورٹیسک سوشل
 کرتے متاثر کو بزورگوں جو  معامالت یقانون

 اور مشوره ںیم سلسلے کے ان ں،یه
  . ینمائندگ
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