
અમે કોણ છ�એ? 
નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ �હ�ર 

અને ખાનગી સહાયતાના આશર� એક ગેર-નફાકારક 

િનગમ છે. અમે બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ના 

ઓછ� આવક ધરાવતા િનવાસીઓને �હ�ર લાભ, 

આવાસ, �ુ�ંુબ, ઉપભોક્તા, આરોગ્ય, રોજગાર અને 

િશક્ષણ સ�હતના િવિવધ નાગ�રક કાયદાક�ય 

બાબતોમા ંમફત કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન કર�એ છ�એ.  

અમારા એટન�, પરાકા�નૂી અને સહાયક સ્ટાફ 

ઉચ્ચતમ �ણુવ�ાવાળ� કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન કરવા 

માટ� સમિપ�ત છે. અમે ખાતર� આપવા માગંીએ છ�એ 

ક� નાગ�રક ન્યાય પ્રણાલી �ધુીની પહ�ચ અમારા તે 

ગ્રાહકો માટ� નકાર�લ નથી �મને એક ખાનગી વક�લ 

પોસાય નહ�. 
 

 
 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુજસ� �લગલ સિવ�સસે 

હોમબાઉન્ડ (ઘરમા ં જ રહ�નારા) અન ે

અપગં લોકો માટ� િવશષે વ્યવસ્થા 

કરશે.  

�ુ ંતમને કા�નૂી સમસ્યા છે? 

    જો એમ હોય તો, �ૃપા કર�ને અહ� 

તમારા સ્થાિનક NNJLS કાયાર્લય સાથે 

સપંકર્ કરો :   
                     NNJLS 

            બગ�ન કાઉન્ટ� િવભાગ 
190 Moore Street ,  Suite 100 

Hackensack,  NJ 07601 
ટ� �લફોન :  201 - 487 - 2166 

ફ�ક્સ: 201 - 487 - 3513  
NNJLS 

          હડસન કાઉન્ટ� િવભાગ 
574 Summit Avenue Jersey 

City, NJ  07306  
ટ� �લફોન :  201 - 792 - 6363 

ફ�ક્સ: 201 - 798 - 8780  
NNJLS 

પેસકૈ કાઉન્ટ� િવભાગ  
152 Market Street ,  6th Floor 

Paterson,  NJ 07505 
ટ� �લફોન :  973 - 523 - 2900  

ફ�ક્સ: 973 - 523 - 9002  
www.northeastnj legalservices.org 
 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ એક 

સમાન તકની હકારાત્મક �ક્રયા એજન્સી છે અને તે 

�િત, રંગ, �લ�ગ, વય, અપગંતા, ધમર્, રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ 

અથવા �તીય અ�ભગમને ધ્યાનમા ં લીધા િવના 

સેવાઓ પ્રદાન કર� છે.  

આ પ્રોગ્રામ બગ�ન કાઉન્ટ� �ડવીઝન ઓફ િસિનયર 

સિવ�સસે, હડસન કાઉન્ટ� �ડપાટર્મને્ટ ઓફ હ�લ્થ એન્ડ 

�મુન સિવ�સસે ઓ�ફસ ઓન એ�જ�ગ, અન ેપેસકૈ કાઉન્ટ� 

�ડપાટર્મને્ટ ઓફ િસિનયર સિવ�સસે દ્વારા પાત્ર ઘરાકો માટ� 

િન�લુ્ક આપવામા ંઆવ ેછે. 

 

 
 

બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ના 

ના ઓછ� આવક ધરાવતા વ�રષ્ઠ 

નાગ�રકોને િનવાસ, �હ�ર લાભ, �ુ�ંુબ, 

ઉપભોક્તા, ઇિમગે્રશન, િન��ૃ સૈિનકો, 

�ર-એન્ટ્ર�, કર અને વ�રષ્ઠ કાયદાની 

બાબતોમા ંિન�લુ્ક કા�નૂી સેવાઓ 

પ્રદાન કરવી.   

www.northeastnjlegalservices.org 
 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
http://www.northeastnjlegalservices.org/


અમે ક�વી સેવાઓ પ્રદાન 

કર�એ છ�એ? 

અમે સલાહ, પ્રિતિનિધત્વ, �હમાયત, 

સ�દુાય િશક્ષણ, મા�હતી અને ર�ફરલ 

સ�હત વ્યાપક કાયદાક�ય સેવાઓને 

�રૂ� પાડ�ને હાઉિસ�ગ, ફ�િમલી, �હ�ર 

લાભ, ઉપભોક્તા અને આરોગ્ય 

કાયદાની બાબતોમા ંિનષ્ણાત છ�એ.  

 
 

લાયકાત  

જો તમે બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�મા ં

રહો છો અને 60 વષર્ ક� તેથી વ� ુ�મરના છો  

તો તમે મફત કા�નૂી સહાય માટ� પાત્ર 

છો.  કોઈ એવા િનયમો અને એવી અગ્રતાઓ 

છે � NNJLS માટ� સ્વીકાયર્ હોય તેવા ક�સોના 

પ્રકારોને મયાર્�દત કર� શક� છે. જો તમે 

અમાર� સેવાઓ માટ� પાત્ર નથી, તો અમારો   

સ્ટાફ યોગ્ય ર�ફરલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. 

કાયદાના કયા ક્ષેત્રમા ંઅમે સેવાઓ 

પ્રદાન કર�એ છ�એ? 

 
  આવાસન (હાઉિસ�ગ): મકાનમા�લક/ભા�તૂ  

િવશે �વૂર્ �કુવણી (ફોરકલોજર), ભાડાસહાય,  

�હ�ર આવાસ, સ�દુાય આિથ�ક િવકાસ અને   

અન્ય આવાસ બાબતોમા ંપ્રિતિનિધત્વ અને 

સલાહ. 

�ુ�ંુબ: ઘર�� ુ �હ�સા િનયિંત્રત કરવા માટ�  

�રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર મેળવવામા ંસહાય, અને બાળ 

સહાય, બાળ કસ્ટડ� (સભંાળ), �ટાછેડા અને 

�ુ�ંુબના અન્ય કાયદાની બાબતોમા ં સલાહ અને 

પ્રિતિનિધત્વ. 

�હ�ર લાભો: સામા�જક �રુક્ષા િન�િૃ� અને 

અપગંતા, SSI, મે�ડએઇડ, મે�ડક�ર, જ��રયાતમદં 

પ�રવારો માટ� અસ્થાયી સહાય, �ડ સ્ટ�મ્પ્સ, 

સામાન્ય સહાયતા અને અન્ય લાભો �વા �હ�ર 

લાભ માટ� પાત્રતાની બાબતોમા ં સલાહ અને 

પ્રિતિનિધત્વ.  

ઉપભોક્તા: દ��ુ ંસગં્રહ, અયોગ્ય અને ભ્રામક 

પ્રથાઓ, શાખ અને દ�વા�ં સાથે સકંળાયેલા 

બાબતોમા ંસલાહ અને પ્રિતિનિધત્વ. 

આરોગ્ય: મેડ�ક�ઇડ, મે�ડક�ર, NJ ફ�િમલી ક�ર, 

િપ્ર�સ્ક્રપ્શન સહાય, ખાનગી વીમો અને આરોગ્ય 

વીમાની પહ�ચ. 

અમ ેિનમ્ન�લ�ખત ક્ષેત્રોમા ંક�સ 

સ્વીકાર�એ છ�એ: 
• SSI, સામા�જક �રુક્ષા, �ડ સ્ટ�મ્પ્સ, 

મે�ડક�ર, મે�ડક�ઈડ, PAAD સ�હત 

સરકાર� લાભોમા ં ઘટત અથવા 

સમા�પ્ત. 

• મકાનમા�લક/ભા�તૂ સમસ્યાઓ, 

કાઢ� �કૂ�ુ,ં ઉપયો�ગતાઓ મા ં

રોકાણ  

• ઘર��ુ ં�હ�સા 

• સ્વાયતતા�ુ ંઆયોજન/રક્ષણ: 

સ�વન વસીયત,  પાવર ઓફ 

એટન� 

• ઉપભોક્તાના પ્ર�ો 

• વ�રષ્ઠ લોકો સાથે છેતરિપ�ડ� અને 

શોષણ 

• દ��ુ ંસગં્રહ 

• �વૂર્ �કુવણી (ફોરકલોજર) 

• નાદાર�/દ�વા�ં  

અમે સ�દુાય �ૂથો સાથે વાત કરવા માટ� 

પણ ઉપલબ્ધ છ�એ. 

            અમને ફોન કરો! 
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