
 ہم کون ہیں؟
 

ایک فالحی  نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی قانونی خدمات
کارپوریشن ہے جو سرکاری اور نجی فنڈز کے تعاون 

 سے سرگرِم عمل ہے۔

ہم برجن، ہڈسن اور پیسائیک کاؤنڻیوں کے مالی 
طور پر اہل رہائشیوں کو مختلف نوعیت کے قانونی 
معامالت، بشمول عوامی فوائد، رہائش، فیملی، 
کنزیومر، صحت، مالزمت، تعلیم، اور کمیونڻی کی 
معاشی ترقی کے شعبوں میں مفت قانونی خدمات 

 مہیا کرتے ہیں۔
ہمارے قانونی مشیر، قانونی معاونین، اور معاون 
عملہ اعلٰی ترین معیار کی قانونی خدمات کی فراہمی 
کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے 

ہ شہری انصاف کا نظام عوام کی متالشی رہتے ہیں ک
پہنچ سے باہر نہ ہو کیونکہ وه نجی قانونی مشیر 

 رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
 
 

 
 

کل سکتے ہوں یا معذور ہوں، اگر آپ گھر سے باہر نہ ن
کی جانب  نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی قانونی خدماتتو 

کے ذریعے آپ سے مالقات کی سے خصوصی انتظامات 
 جائے گی۔

 
 
 
 
 

کیا آپ کو کسی قانونی مسئلے 
 کا سامنا ہے:

 NNJLSاگر ہاں، تو براِه کرم اپنے مقامی 
 کاؤنڻی آفس سے رابطہ کریں:

 
ؤنڻی ڈویژنگبر  ن کا

190 Moore St., Suite 100 
Hackensack, NJ07601 

 2166 -487 -201ڻیلی فون: 
 3513 -487 -201فیکس: 

 
 ہڈسن کاؤنڻی ڈویژن
574 SummitAve. 

Jersey City, NJ  07306  
 6363 -792 -201ڻیلی فون: 
 8780 -798 -201فیکس: 

 
ئیک کاؤنڻی ڈویژن  پیسا

. FlthMarket Street, 6  152 
Paterson, NJ07505 

 2900 -523 -973ڻیلی فون: 
 9002 -523 -973فیکس: 

 
www.northeastnjlegalservices.org 

 
قانونی خدمات ایک  کی نارتھ ایسٹ نیو جرسی

یکساں مواقع کی حامل اثباتی اقدام کی ایجنسی 
ہے اور نسل، رنگ، صنف، عمر، معذوری، 

مذہب، قومیت، یا جنسی کیفیت سے باالتر ہوکر 
 خدمات فراہم کرتی ہے۔

 
 

ن کاؤنڻی ڈویژن آف سینئر گیہ پروگرام بر
سروسز، ہڈسن کاؤنڻی ڈپارڻمنٹ آف ہیلتھ اور 

ہیومن سروسز  والے سےکے حضعیف العمری 
پیسائیک کاؤنڻی ڈپارڻمنٹ آف سینئر آفس، اور 

سروسز کے توسط سے اہل کالئنڻس کو 
 بالمعاوضہ فراہم کیا جاتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ن، ہڈسن، اور پیسائیک کاؤنڻی کے گبر
کم آمدنی والے معمر شہریوں کو 

رہائش، عوامی فوائد، فیملی، کنزیومر، 
، دوباره وجی حیثیت، سابقہ فترِک وطن

ڻیکس، اور معمر افراد کے داخلے، 
معامالت کے حوالے سے مفت  قانونی

 ہیں۔ کی جا رہیقانونی خدمات فراہم 

www.northeastnjlegalservices.org 

 

 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


ہم کن اقسام کی خدمات فراہم کرتے 
 ہیں؟

قانونی خدمات، بشمول مشاورت،  وسیع تر ہم
و  ، اور اطالعنمائندگی، وکالت، کمیونڻی کی تعلیم

رہائش، فیملی، عوامی فوائد،  فراہم کرتے ہوئے حوالہ
کنزیومر، اور قانوِن صحت کے معامالت میں پیشہ 

 ۔مہارت رکھتے ہیںورانہ 

 
 

 اہلیت
میں رہتے ہیں ن، ہڈسن یا پیسائیک کاؤنڻیوں گاگر آپ بر

سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں تو آپ مفت  60اور 
قانونی معاونت کے اہل ہوسکتے ہیں۔ اس حوالے سے 

کی NNJLSضوابط اور ترجیحات بھی موجود ہیں جو 
کرسکتی جانب سے قبول کرده مقدمات کی اقسام کو محدود 

 ہیں۔
، تو ہمارا اسڻاف اگر آپ ہماری خدمات کے اہل نہ ہوں

 کی کوشش کرے گا۔ ایک موزوں حوالہ فراہم کرنے

 
 
 
 
 
 

ہم کون سے قانون شعبوں میں خدمات فراہم 
 کرتے ہیں؟

 
 رہائش:

 
گروی امالک کی ضبطی، مالک مکان/کرائے دار، 

کرایہ جاتی معاونت کے پروگرامز، عوامی رہائش 
رہائش سے متعلق دیگر معامالت کے حوالے اور 

 ۔سے مشاورت اور نمائندگی
 

 فیملی:
 

گھریلو تشدد، بچوں کی معاونت، بچوں کی تحویل، 
طالق، اور فیملی کے قانون سے متعلقہ دیگر 

 معامالت میں مشاورت اور نمائندگی۔
 

 عوامی فوائد:
 

عوامی فوائد جیسے کہ سوشل سیکیورڻی ریڻائرمنٹ 
، ضرورت مند گھرانوں کے لیے SSI، اور معذوری

، فوڈ اسڻیمپس، عمومی معاونت اور عارضی معاونت
 دیگر فوائد کے معامالت میں مشاورت اور نمائندگی۔

 
 کنزیومر:

 
قرضے کی وصولی، غیر منصفانہ اور دھوکہ دہی 
پر مبنی افعال، کریڈٹ، اور دیوالیہ پن کے معامالت 

 میں مشاورت اور نمائندگی۔
 

 صحت:
فیملی کیئر، تشخیصی  NJمیڈی کیڈ، میڈی کیئر، 

تک رسائی کے معاونت، نجی بیمہ اور بیمہٴ صحت 
 معامالت میں مشاورت اور نمائندگی۔

 

ہم درج ذیل شعبوں میں مقدمات قبول 
 کرتے ہیں:

، سوشل SSIسرکاری فوائد بشمول  •
سیکیورڻی، فوڈ اسڻیمپس، میڈی کیئر، 

 میں تخفیف یا تنسیخ PAADمیڈی کیڈ، 
مالک مکان/کرائے دار کے مسائل،  •

یوڻیلیڻیز منقطع گھر سے بے دخلی، 
 کرنا

 گھریلو تشدد •
خود مختاری کی منصوبہ بندی/تحفظ:  •

زندگی میں تحریر کیا جانے واال وصیت 
 نامہ، مختار نامہ

 کنزیومر کے مسائل •
 دھوکہ دہی اور معمر افراد کا استحصال •
 قرضے کی وصولی •
 شده امالک کی ضبطیگروی  •
 دیوالیہ پن •

 

ہم کمیونڻی گروپس سے گفتگو کے 
 لیے بھی دستیاب ہیں

 ہمیں کال کریں!
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