
المساعدة
متاحة.

مطالبات الوكالة الفيدرالية إلدارة

الطوارئ والتأمين ضد الكوارث

الحرمان من المنافع المتعلقة

بالكوارث أو تأخيرها

 منع حبس الرهن
 استبدال الوثائق الصادرة عن

الحكومة

مساكن غير آمنة أو غير صالحة

للعيش

صعوبة االلتحاق بالمدرسة
 عمليات االحتيال والغش

المتعلقة باإلعصار

والمزيد.

يقدم محامونا مساعدة
قانونية مجانية في ما يتعلق

باالحتياجات المتعلقة
بالكوارث.

www.northeastnjlegalservices.org

هل أنت أحد
الناجين من
إعصار إيدا؟

أرسل #كارثة إىل
862 -358-3974
لمعرفة المزيد. 

هل تسبب اإلعصار إيدا في إحداث ضرر
كبير لمنزلك أو ممتلكاتك

هل مازلت تنتظر انتهاء اإلصالحات أو
تحصيل مطالبات التأمين أو الوكالة

الفيدرالية إلدارة الطوارئ؟

يمكننا تقديم المساعدة في هذه القضايا
وغيرها.



Northeast New Jersey Legal Services تقدم
 مساعدة قانونية مجانية للمقيمين

 المؤهلين في مقاطعة هدسون وبيرجن وباسيك.

كيف يمكننا مساعدتك؟ اتصل اليوم.

مجاالت أعمالنا

في مقاطعة بيرجن

190 Moore Street, 
Suite 100

Hackensack, NJ 07601
 

201-487-2166

في مقاطعة هدسون

574 Summit Ave.
Jersey City, NJ 

07306
 

201-792-6363

في مقاطعة باسيك

100 Hamilton Plaza, 
Suite 200

Paterson, NJ 07505
 

973-523-2900

قانون األسرة
الحضانة، دعم األطفال، والطالق.

المحاربون القدامى
الوصول إىل االمتيازات التي تقدمها وزارة شؤون

المحاربين القدامى، بما في ذلك الرعاية الطبية

ورعاية الصحة العقلية.

الضرائب
الضرائب غير المدفوعة وقضايا دائرة اإليرادات

الداخلية (IRS) األخرى

الهجرة
منح الجنسية وطلب شهادات الجنسية. استبدال

المستندات المفقودة أو المسروقة أو التالفة.

وااللتماسات العائلية وقانون مناهضة العنف ضد

المرأة (VAWA) والتأشيرات األمريكية لغير

المهاجرين وتعديل القانون.

إعادة التأهيل
شطب السجالت الجنائية والمزيد.

التعليم
تأمين الوصول إىل التعليم الخاص ومساكن ذوي

اإلعاقة، والمزيد.

 www.northeastnjlegalservices.org

اإلسكان
عمليات اإلخالء والنزاعات بين المالكين والمستأجرين

وحبس الرهن واإلسكان العام والمساعدة عىل دفع

اإليجار ومسائل اإلسكان األخرى.

االمتيازات العامة
الحرمان غير العادل من الرعاية االجتماعية (اإلعانات

المالية المؤقتة لدفع اإليجار (TRA)، المساعدة النقدية،

العقوبات) والبطالة وبرنامج food stamps/برنامج

المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) وبرنامج الدخل

األمني التكميلي (SSI) وبرنامج Medicare وبرنامج

Medicaid وبرنامج المساعدة الصيدالنية للمسنين
والمعوقين (PAAD)، والمزيد.

حماية المستهلك
ديون المستهلك واإلفالس وسرقة الهوية وعمليات

اإلقراض والمبيعات الخادعة، والمزيد.

العنف المنزلي واالعتداء الجنسي
األوامر التقييدية والدعم

العدالة للمسنين
إساءة معاملة المسنين وإهمالهم واالستغالل المالي

Medicaid واألمن االجتماعي وخدمات برنامج

والتوكيالت القانونية والوصايا، والمزيد.


