
     ANO ANG DAPAT MONG 
GAWIN KUNG KAILANGAN 
MO NG ABUGADO? 

Makipag-ugnayan sa amin! Tutukuyin namin kung 
pinansyal kang karapat-dapat para sa aming mga 
serbisyo at kung mayroon ka rin ng uri ng legal 
na problemang mapapngasiwaan namin. Kung 
karapat-dapat, tatalakayin sa iyo ng isa sa aming 
mga tagapangasiwa ng kaso ang pinakamahusay na 
takbo ng aksyon. Magsasagawa rin kami ng mga 
espesyal na pag-aayos sa bahay at mga taong 
may kapansanan. 

Kahit na hindi ka karapat-dapat, 
sisiguraduhin naming mai-refer ka 
sa isang ahensya na maaaring 
makatulong sa iyo. 

ANO ANG PROGRAMA SA 
PAGKAKASANGKOT NG 
PRIBADING ABUGADO 

(PRIVATE ATTORNEY INVOLV
EMENT, PAI)? 

Ang Northeast New Jersey Legal Services ay 
nagpapanatili ng listahan ng mga pribadong 
abugado na sumang-ayong kumatawan sa mga 
nangangailangang mga residente nang walang 
bayad. Pinapayagan kami ng Programang PAI na 
magbigay ng mga serbisyo sa mas maraming tao 
habang tinitiyak ang mga kalahok na abugado na 
nagbibigay sila ng mga libreng serbisyo sa mga 
tunay na nangangailangang indibidwal lamang. 
Una naming sinusuri ang kaso upang matukoy 
kung angkop ba para i-refer sa Programang PAI. 
Pagkatapos ay ire-refer ang kaso sa pribadong 
abugado na magbibigay ng parehong kalidad na 
representasyon na maaaring asahan sa aming 
mga tauhan. 

MAYROON KA BANG 
LIGAL 

NA PROBLEMA? 

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

county sa: 

NNJLS  
County ng Bergen   

190 Moore Street, Suite 100 
Hackensack, NJ 07601 

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

NNJLS 
County ng Hudson   

574 Summit Ave., 2nd FL  
Jersey City, NJ  07306  

Telepono: 201 - 792 - 6363 
Fax: 201 - 798 - 8780  

NNJLS  
County ng Passaic   

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. 

Nagbibigay ng libreng ligal na mga serbisyo 
sa mababang kita sa County ng Bergen, 
Hudson, at Passaic na mga residente sa 

pabahay, pampublikong benepisyo, 
pamilya, consumer, imigrasyon, mga 
beterano, muling pagpasok, buwis, 

at mga bagay ng sinyor na batas. 

www.northeastnjlegalservices.org 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


Alam Mo Ba? 
Ang Bergen, Hudson at Passaic na 
mga county ay may higit sa 200,000 
mga bata, sinyor at matatandang 
nabubuhay sa kahirapan. 

 

Bawat taon pinalayas mula sa 
kanilang mga tahanan sa Bergen, 
Hudson at Passaic na mga county 
ang mahigit sa 40,000 
nangungupahan. 

 
 

Bawat taon 13,000 mga residente sa 
county ng Bergen, Hudson at Passaic 
ay mga biktima ng karahasan sa 
tahanan at humihingi ng mga utos sa 
pagpigil (restraining order). 

 

 
 

Nagbibigay ng tulong ang Northeast 
New Jersey Legal Services sa higit sa 
10,000 mababang kita na residente sa 
county ng Bergen, Hudson at Passaic 
na may malubhang ligal na problema 
sa bawat taon. 

 
 

 
Kung residente ka ng county ng 

Bergen, Hudson o Passaic na may 
problema sa ligal na sibil at hindi 

makakaya ang isang abugado 
mangyaring tumawag sa NNJLS. 

Sino Kami? 

Isa kaming non-profit na korporasyon na 
suportado ng pampubliko at pribadong pondo. 
Nagbibigay kami ng mga libreng ligal na 
serbisyo sa mga mababang kita na naninirahan 
sa County ng Bergen, Hudson, at Passaic sa 
iba't ibang usapin ng batas sibil. Ang aming 
mga abugado, paralegal, at kawani ng suporta 
ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamataas 
na kalidad ng mga ligal na serbisyo. 
Hinahangad naming tiyakin na ang pag-access 
sa sistema ng hustisyang sibil ay hindi 
ipagkakait sa aming mga kliyente dahil lamang 
hindi nila kayang bayaran ang isang 
pribadong abugado. 

 

Anong Mga Uri ng Serbisyo 
ang Ibinibigay Namin? 

Nagbibigay kami ng malawak na hanay ng mga 
ligal na serbisyo, kabilang ang ligal na 
representasyon at payo, ligal na adbokasiya , 
edukasyon sa komunidad, at impormasyon at 
mga sanggunian. 

 
Bilang karagdagan, mayroon kaming mga 
espesyal na programa na nagbibigay ng mga 
serbisyo para sa mga matatanda, may 
kapansanan, nangungupahan, at mga biktima 
ng karahasan sa tahanan. 

 
Nagbibigay din ang Northeast New Jersey 
Legal Services ng mga tagapagsalita para sa 
mga grupo ng komunidad. Kung nais mo 
kaming magsalita sa iyong grupo, mangyaring 
tumawag sa amin. 

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

PABAHAY: Representasyon at Payo sa 
panginoong maylupa/nangungupahan, 
foreclosure, tulong sa upa, pampublikong 
pabahay, pang-ekonomiyang pagpapaunlad 
sa komunidad at iba pang mga usapin sa 
pabahay. 

 
PAMILYA: Tulong sa pagkuha ng 
mga restraining order sa karahasan sa 
tahanan, at payo at representasyon sa suporta 
ng bata, pangangalaga ng bata, diborsyo, at 
iba pang mga usapin sa batas ng pamilya. 

 
MGA PAKINABANG NG PUBLIKO: 
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, Medicaid, Medicare, Temporary 
Assistance for Needy Families, Mga Stamp ng 
Pagkain, Pangkalahatang Tulong at iba pang 
mga benepisyo. 

 
IMIGRASYON: Payo at representasyon sa 
naturalisasyon at iba pang mga usapin 
sa imigrasyon. 

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

 
TAX: Payo at representasyon sa mga pederal 
na usapin sa buwis bilang bahagi ng aming 
Low Income Taxpayer Clinic Program. 

 
MGA SINYOR NA MAMAMAYAN: Payo at 
representasyon para sa mga sinyor na 
mamamayan sa pabahay, Social Security, 
consumer, kalusugan at iba pang ligal na 
bagay na nakakaapekto sa mga nakatatanda. 
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