
જો તમને કોઈ વક�લ ની જ�રત 

હોય તો તમાર� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 
અમારો સપંકર્ કરો! અમે િનધાર્�રત કર��ુ ં ક� 

તમે અમાર� સેવાઓ માટ� આિથ�ક ર�તે પાત્ર છો ક� 

નહ� અને સાથે-સાથે, �ુ ં તમાર� કા�નૂી સમસ્યા 

એ �તની છે �મા ંઅમે કાયર્ કર�એ છ�એ. જો તમે 

પાત્ર હો, તો અમારો એક સભંાળનાર તમાર� સાથે 

સ�થુી શે્રષ્ઠ કાયર્વાહ� િવશે ચચાર્ કરશે. અમે 

હોમબાઉન્ડ (ઘરમા ંજ રહ�નારા) અને અપગં લોકો 

માટ� િવશેષ વ્યવસ્થા કર��ુ.ં 

 જો તમે પાત્ર ન હો, તો પણ અમે 

     ખાતર� કર��ુ ંક� તમને કોઈ 

    એજન્સીનો સદંભર્ આપવામા ં

 આવે � તમાર� મદદ કર� શક�. 

પ્રાઇવેટ એટન� ઇનવોલ્વમેન્ટ 

(PAI) પ્રોગ્રામ �ુ ંછે? 
નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ (NNJLS) એવા 

ખાનગી વક�લોની ��ૂચ �ળવ ે છે �ઓ િવના �લૂ્ય ે

જ��રયાતમદં રહ�વાસીઓ�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કરવા સમંત થયા 

છે. PAI પ્રોગ્રામ અમન ેવ� ુલોકોની સવેાઓ �રૂ� પાડવા 

માટ� પરવાનગી આપ ે છે, અને તેની સાથ ે ભાગ લેનારા 

વક�લો ન ે પણ ખાતર� અપાય છે ક� તઓે ફક્ત સાચા 

જ��રયાતમદં વ્ય�ક્તઓન ેજ મફત સવેાઓ �રૂ� પાડ� છે. 

અમ ે સવર્પ્રથમ ક�સ�ુ ં �લૂ્યાકંન કર�એ છ�એ ક� તે PAI 

પ્રોગ્રામ માટ� યોગ્ય છે ક� નહ�. ત્યારબાદ આ ક�સ એક 

ખાનગી એટન�ન ે આપવા મા ં આવે છે � અમારા સ્ટાફ 

�વી જ �ણુવ�ા સાથ ેપ્રિતિનિધત્વ ર�ૂ કરશ.ે 

�ુ ંતમને કા�નૂી સમસ્યા છે? 
જો એમ હોય તો, �ૃપા કર�ને અહ� 

તમારા સ્થાિનક NNJLS કાયાર્લય 

સાથે સપંકર્ કરો  :     NNJLS 
       બગર્ન કાઉન્ટ� િવભાગ 

190 Moore Street ,  Suite 100 
Hackensack,  NJ 07601 
ટ��લફોન :  201 - 487 - 2166 

ફ�ક્સ: 201 - 48 7 - 35 13  

NNJLS 
 હડસન કાઉ�ટ� િવભાગ 

574 Summit Avenue
Jersey City, NJ 07306

 ટ��લફોન :  201-792-6363
ફ��સ: 201-798-8780

NNJLS 
પેસૈક કાઉ�ટ� િવભા 

152 Market Street,  6th FL  
Paterson,  NJ 07505 

ટ��લફોન :  973 - 5 23 - 2 900  
ફ��સ: 973 - 5 23 - 9 002  

www.northeastnjlegalservices.org 

નોથ ઈ�ટ ��ુ જસ� �લગલ િસવ�સસે એક સમાન 

તકની હકારા મક ��રયા એજ�સી છે અને તે �િત, 

રંગ, �લ�ગ, વય, અપંગતા, ધમ , રાષ્�ર�ય � ૂળ અથવા 

�તીય અ�ભગમને �યાનમાં લીધા િવના સેવાઓ 

�રદાન કર� છે.  

અમે બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ના ઓછ� 

આવક ધરાવતા િનવાસીઓને િનવાસ, �હ�ર લાભ, 

�ુ�ંુબ, ઉપભોક્તા, ઇિમગે્રશન, િન��ૃ સૈિનકો, �રએન્ટ્ર�, 

ટ�ક્સ, અને વ�રષ્ઠ કાયદાની બાબતો મા ંમફત કા�નૂી 

સેવાઓ પ્રદાન કર�એ છ�એ.   
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�ુ ંતમને ખબર છે? 
બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ઓ 

મા ં200,000 થી વ� ુબાળકો, િસિનયરો અને 

વયસ્કો ગર�બીમા ંરહ� છે. 
 

દર વષ� બગ�ન , હડસન અને પેસૈક 

કાઉન્ટ�ઓમા ં 40,000 થી વ� ુ ભા�ુતોને 

તેમના ઘરોમાથંી કાઢ� �કૂવામા ંઆવે છે. 

 
 

દર વષ� બગ�ન, હડસન અને પેસૈક 

કાઉન્ટ�ના 13,000 રહ�વાસીઓ ઘર�� ુ

�હ�સાનો ભોગ બને છે અને �રસ્ટ્ર�યન�ગ 

ઓડર્ર માગેં છે. 
 

 
 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુજસ� �લગલ સિવ�સેસ દર 

વષ� બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ના 

10,000 થી વ�ુ ંલોકોને �ઓ ગભંીર કા�નૂી 

સમસ્યાઓ અને ઓછ� આવક વાળા છે, 

સહાય �રૂ� પાડ� છે. 
 

 
 

જો તમે બગ�ન, હડસન અથવા પેસૈક 

કાઉન્ટ�ના નાગ�રક કા�નૂી સમસ્યા વાળા 

રહ�વાસી છો અને તમને કોઈ એટન� પોસાય 

એમ નથી, તો �ૃપા કર�ને NNJLS ને ફોન 

કરો. 

          અમે કોણ છ�એ? 

અમે �હ�ર અને ખાનગી સહાયતા ના આશર� એક 

ગેર-નફાકારક િનગમ છ�એ. અમે િવિવધ નાગ�રક 

કાયદાની બાબતોમા ં બગ�ન, હડસન અને પેસૈક 

કાઉન્ટ�ના ઓછ� આવક ધરાવતા િનવાસીઓને 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 �ધુી ની પહ�ચ અમારા તે 

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

પોસાય નહ�.  

અમે ક�વી �ત ની સેવાઓ 

પ્રદાન કર�એ છ�એ? 
અમે પ્રિતિનિધત્વ અને સલાહ, કા�નૂી 

�હમાયત, સ�દુાય િશક્ષણ, મા�હતી અને સદંભ� 

સ�હત વ્યાપક પ્રકાર ની કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન 

કર�એ છ�એ.  

આ ઉપરાતં, અમાર� પાસે �દૃ્ધ નાગ�રકો, 

અપગંો, ભા�તૂો અને ઘર�� ુ �હ�સા પી�ડતો માટ� 

સેવાઓ પ્રદાન કરવા ના િવશેષ કાયર્ક્રમો છે. 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુજસ� �લગલ સિવ�સેસ સ�દુાય 

�ૂથો માટ� વક્તાઓ પણ પ્રદાન કર� છે. જો તમે 

ઇચ્છો ક� અમે તમારા �ૂથ સાથે વાત કર�એ, તો 

�ૃપા કર�ને અમને ફોન કરો.  

 

કા�નૂ ના કયા ક્ષેત્રોમા ંઅમે 

સેવાઓ પ્રદાન કર�એ છ�એ? 
આવાસન (હાઉિસ�ગ): મકાનમા�લક/ભા�ૂત િવશે 

ફોરકલોજર (�વૂર્ �કુવણી), ભાડા સહાય, �હ�ર આવાસ, 

સ�દુાય આિથ�ક િવકાસ અન ેઅન્ય આવાસ બાબતોમા ં

પ્રિતિનિધત્વ અન ેસલાહ. 
 
�ુ�ંુબ: ઘર�� ુ �હ�સા િનયિંત્રત કરવા માટ�  

�રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર મળેવવામા ંસહાય, અન ેબાળ સહાય, 

બાળ કસ્ટડ� (સભંાળ), �ટાછેડા અન ે �ુ�ંુબના અન્ય 

કાયદાની બાબતોમા ંસલાહ અન ેપ્રિતિનિધત્વ. 
 
સાવર્જિનક લાભો: સામા�જક �રુક્ષા િન�િૃ� અને 

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

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

સહાયતા અન ે અન્ય લાભો �વા �હ�ર લાભ માટ� 

પાત્રતાની બાબતોમા ંસલાહ અન ેપ્રિતિનિધત્વ. 
 
ઇિમગે્રશન: પ્રા�ૃિતકરણ અન ે અન્ય ઇિમગે્રશન 

બાબતોમા ંસલાહ અન ેપ્રિતિનિધત્વ. 
 
ઉપભોક્તા: સગં્રહ, અયોગ્ય અને ભ્રામક વ્યવહાર, 

શાખ અને દ�વા�ં સાથ ે સકંળાયેલા બાબતોમા ં સલાહ 

અન ેપ્રિતિનિધત્વ. 
 
ટ�ક્સ: અમારા ઓછ� આવક કરદાતા �ક્લિનક 

પ્રોગ્રામના �શ �પ ેફ�ડરલ ટ�ક્સ બાબતોમા ંસલાહ અને 

પ્રિતિનિધત્વ. 
 
વ�રષ્ઠ નાગ�રક (િસિનયર િસટ�ઝન્સ): વ�રષ્ઠ 

લોકો  માટ� આવાસ, સામા�જક �રુક્ષા, ઉપભોક્તા, 

આરોગ્ય અને અન્ય કા�નૂી બાબતોમા ં વ�રષ્ઠ 

નાગ�રકોન ેસલાહ અન ેપ્રિતિનિધત્વ. 


	નોર્થઈસ્ટ ન્યુ જર્સી લિગલ સર્વિસેસ (NNJLS) એવા ખાનગી વકીલોની સૂચિ જાળવે છે જેઓ વિના મૂલ્યે જરૂરિયાતમંદ રહેવાસીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા સંમત થયા છે. PAI પ્રોગ્રામ અમને વધુ લોકોની સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પરવાનગી આપે છે, અને તેની સાથે ભાગ લેનારા વકીલો ને પણ ...
	જો એમ હોય તો, કૃપા કરીને અહીં
	તમારા સ્થાનિક NNJLS કાર્યાલય
	સાથે સંપર્ક કરો  :
	NNJLS
	www.northeastnjlegalservices.org



