
 من نحن؟

Northeast New Jersey Legal 
Services  ھي شركة غیر ربحیة مدعومة بتمویالت

 .حكومیة وخاصة

نحن نوفر خدمات قانونیة مجانیة لساكني مقاطعات 
Bergen وHudson وPassaic  ذوي الدخل

المنخفض، في مختلف المسائل القانونیة المدنیة، بما في 
واألسرة وصحة ذلك المخصصات الحكومیة واإلسكان 

 .المستھلك والتوظیف والتعلیم
یلتزم المحامون ومساعدو المحامین وطاقم الدعم لدینا 

ونحن نسعى .  بتقدیم أعلى جودة من الخدمات القانونیة
إلى ضمان عدم حرمان األفراد داخل منطقة الخدمة 
الخاصة بنا من إمكانیة الوصول إلى النظام القضائي 

تحمل تكلفة تعیین محاٍم  ستطیعوای المدني فقط ألنھم ال 
 .خاص

 NORTHEAST NEWستقوم شركة 
JERSEY LEGAL SERVICES 
بترتیبات خاصة لمقابلتك إذا كنت مالزًما للمنزل 

 .أو مصاًبا بإعاقة

 ھل لدیك مشكلة قانونیة؟

إذا كانت لدیك مشكلة قانونیة، ُیرجى التواصل 
 :المحلي في مقاطعتك على NNJLSمع مكتب 

Bergen County Division 
 Moore St. ,  Sui te 100 190 

Hackensack, NJ 07601 
ھاتف ل ا م  2166-487-201 : رق

فاكس ل 3513-487-201 : ا

Hudson County Division 
574 Summit Ave.  

Jersey City,  NJ 07306 
ھاتف ل ا م  6363-792-201 : رق

فاكس ل 8780-798-201 : ا

Passaic County Division 
152 Market  Street , 6 t h  Fl . 

Paterson, NJ 07505 
ھاتف ل ا م  2900-523-973 : رق

فاكس ل 9002-523-973 : ا

www.northeastn j legalserv ices.o rg 

Northeast New Jersey Legal Services  ھي
وكالة تقوم بالعمل التأكیدي لمبدأ تكافؤ الفرص وھي توفر 

للون أو الجنس أو األصل الخدمات بغض النظر عن العرق أو ا
 .القومي أو التوجھ الجنسي

یتم تقدیم ھذا البرنامج دون مقابل للعمالء المؤھلین، من 
 Bergenخالل قسم خدمات كبار السن في مقاطعة 

وإدارة الصحة ومكتب الخدمات اإلنسانیة الخاص بكبار 
وإدارة خدمات كبار السن  Hudsonالسن في مقاطعة 

. Passaicفي مقاطعة 

 
 

 
 
 

 www.northeastnjlegalservices.org  

توفیر خدمات قانونیة مجانیة لكبار السن ذوي 
 Bergenالدخل المنخفض في مقاطعات 

في المسائل القانونیة  Passaicو Hudsonو
المتعلقة باإلسكان والمخصصات الحكومیة 

واألسرة والمستھلك والھجرة والمحاربین القدامى 
والمسائل القانونیة  ل والضرائب وإعادة الدخو

 .للمسنین

 لجمیعالمساواة أمام العدالة ل

 عاًما 50بـ االحتفال

 الھجرة قانون مشروع

http://www.northeastnjlegalservices.org/
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services
https://twitter.com/nnjls
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/�
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services�
https://twitter.com/nnjls�


 التي نقدمھا؟ما ھي أنواع الخدمات 
 

نحن متخصصون في المسائل القانونیة المتعلقة باإلسكان 
واألسرة والمخصصات الحكومیة والمستھلك والصحة، 
عن طریق توفیر مجموعة كبیرة من الخدمات القانونیة، 
بما في ذلك االستشارة والتمثیل والدفاع والتثقیف 

 .حالةالمجتمعي وتقدیم المعلومات واإل

 
 

 األھلیة
یمكن أن تكون مؤھًال للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة 

أو  Hudsonأو  Bergenإذا كنت تعیش في مقاطعات 
Passaic  ھناك لوائح .  عاًما أو أكثر 60وتبلغ من العمر

وأولویات من شأنھا أن تحد من أنواع الحاالت التي تقبلھا 
 .NNJLSشركة 

إذا لم تكن مؤھًال للحصول على خدماتنا، فسیحاول طاقم 
 .العمل الخاص بنا عندئذ أن یقوم بإحالة مناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ما ھي المجاالت القانونیة التي نقدم 

 الخدمات فیھا؟
 

    :اإلسكان
 
االستشارة والتمثیل في المسائل التي تتضمن صاحب 

ت المستأجر ونزع الملكیة وبرامج مساعدا/العقار
 .اإلیجار واإلسكان الحكومي ومسائل اإلسكان األخرى

 
   :األسرة

 
العنف  االستشارة والتمثیل في المسائل التي تتضمن

المنزلي وإعالة الطفل وحضانة الطفل والطالق 
 .والمسائل القانونیة األخرى المتعلقة باألسرة

 
   :المخصصات الحكومیة

 
من أھلیة االستشارة والتمثیل في المسائل التي تتض

الحصول على المخصصات الحكومیة مثل مخصصات 
الضمان االجتماعي للمتقاعدین وذوي اإلعاقات ودخل 
الضمان التكمیلي والمساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة 
وقسائم الطعام والمساعدات العامة والمخصصات 

 .األخرى
 

     :المستھلك
 

یل االستشارة والتمثیل في المسائل التي تتضمن تحص
الدیون والممارسات غیر العادلة واالحتیالیة واالئتمان 

 .واإلفالس
 

 : الصحة
 االستشارة والتمثیل في المسائل التي تتضمن برامج 

Medicaid وMedicare  والرعایة األسریة في
نیوجیرسي ومساعدات الوصفات الطبیة والتأمین 

 .والوصول إلى التأمین الصحي الخاص
 
 
 

 
 

ت المتعلقة بالمجاالت نحن نقبل الحاال
 : التالیة
أو إلغاء المخصصات  تقلیل  •

الحكومیة، بما في ذلك مخصصات 
الدخل التكمیلي والضمان االجتماعي 

 Medicareوقسائم الطعام و
وبرنامج المساعدات  Medicaidو

الدوائیة لكبار السن وذوي اإلعاقات 
)PAAD( 

المستأجر /مشكالت صاحب العقار •
الت انقطاع وحاالت اإلخالء وحا

 خدمات المرافق
 العنف المنزلي •
وصایا : حمایة االستقاللیة/تخطیط •

 الحیاة والتوكیالت
 مشكالت المستھلك •
 االحتیال على كبار السن واستغاللھم •
 تحصیل الدیون •
 نزع الملكیة •
 اإلفالس  •

 
 

نحن متاحون أیًضا للتحدث إلى 
 المجموعات المجتمعیة

 

 !اتصل بنا


	إذا كانت لديك مشكلة قانونية، يُرجى التواصل مع مكتب NNJLS المحلي في مقاطعتك على:
	الإسكان:
	الاستشارة والتمثيل في المسائل التي تتضمن صاحب العقار/المستأجر ونزع الملكية وبرامج مساعدات الإيجار والإسكان الحكومي ومسائل الإسكان الأخرى.
	الأسرة:
	الاستشارة والتمثيل في المسائل التي تتضمن العنف المنزلي وإعالة الطفل وحضانة الطفل والطلاق والمسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالأسرة.
	المخصصات الحكومية:
	الاستشارة والتمثيل في المسائل التي تتضمن أهلية الحصول على المخصصات الحكومية مثل مخصصات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وذوي الإعاقات ودخل الضمان التكميلي والمساعدات المؤقتة للأسر المحتاجة وقسائم الطعام والمساعدات العامة والمخصصات الأخرى.
	المستهلك:
	الاستشارة والتمثيل في المسائل التي تتضمن تحصيل الديون والممارسات غير العادلة والاحتيالية والائتمان والإفلاس.


