
 XL005-AR (MONTH/YEAR)   إقرار طلب عقد جلسة إنصاف
 OAH-4420      المعونة وضعوتأكيد     

 
 مكتب والية نيويورك للمعونة المؤقتة ومعونة العجز       والية نيويورك

 
 ال يعتبر هذا إشعار بجدول زمني

 
 تم إرسال نسخة إلى: ___________________.

×××××  ×××××××××× 
×××××××××××××××× 

×××  ××××× ×× 
 : ×××××××× جلسة اإلنصاف رقم

 : ×××××××××××   ملف رقم
 : ×××   الفئة:

 : ××××/××××/××××/××××  الوكالة/المركز
 : ××/××/××  تاريخ الطلب
 : ×××××××××××  رقم اإلشعار

 : ××/××/××  تاريخ اإلشعار
 : ××/××/××  تاريخ التنفيذ

 الغرض من هذه الوثيقة هو إخطارك باستالم طلب عقد جلسة إنصاف ألجلك:
×××××××××××××××××  ××××××××××××× 

 
إذا كان هناك شخص ما سوف يمثلك في جلسة اإلنصاف وال يعمل محامياً، ينبغي أن يحمل تخويال خطياً منك لتمثيلك واالطالع على 

 ملف القضية الخاص بك.
 

لالستفسار عن هذا الطلب، أو حالة المعونة في قضيتك، أو إلخطار هذا المكتب بأي تغيير في  ذا المكتبإذا أردت االتصال به
 )، أو إرسال رسالة إلى:800(342-3334العنوان أو رقم الهاتف، يمكنك االتصال بالرقم 

 
 .12201يويورك ن، ألبانيا، 1930مكتب جلسات االستماع اإلدارية، صندوق بريد رقم 

 
 إحاطتك بالمسائل المزمع مناقشتها في جلسة اإلنصاف الخاصة بك وحالة المعونة المتعلقة بكل مسألة. من هذه الوثيقة هوالغرض 

 
 

U:المسائل المزمع مناقشتها في جلسة اإلنصاف 
إذا طلبت عقد جلسة إنصاف نظراً ألن الوكالة المحلية قد غيّرت المعونة الخاصة بك، أو مخصصاتك، أو الخدمات التي تحصل 

 قرارها بشأنك. يصدر المفّوضعليها، قد يحق لك الحصول على المعونة، أو المخصصات، أو الخدمات بال تغيير حتى 
 

لمواصلة تقديم المعونة الخاصة بك بال تغيير لحين إصدار قرار جلسة توجيهاته لإلدارة المحلية أصدر (لم يصدر) مفوض الدولة 
 اإلنصاف في المسائل التالية:

01 .  ×××- ×××××××××××××××××××××××××××× 
 

 يخطرك بتاريخ وتوقيت ومكان جلسة االستماع. Uمنفصل إشعارUسوف يصلك 
 يرجى قراءة الجهة األخرى من الوثيقة



 
 

في حال تم توجيه إدارتك المحلية نحو مواصلة تقديم المعونة الخاصة بك بال تغيير، بيد أنه تم إغالق ملفك على بالرغم من ذلك، أو 
تم خفض مستحقاتك أو تقييدها بالرغم من هذا التوجيه، يتعين على المستأنفين في مدينة نيويورك االتصال بوحدة جلسات اإلنصاف 

ويتعين على المستأنفين من  لمحلي في موقع سناب أو مديكيد، وقم بتقديم "شكوى استمرار المساعدات". ا والتوفيق في مركزك
خارج مدينة نيويورك االتصال بمسؤولي الملفات الخاصة بهم. كما يمكنك االتصال بوكالة الوالية عبر رقم الهاتف والعنوان 

لب إعادة توجيه اإلدارة المحلية نحو إعادة المعونة الخاصة بك. وإذا كنت تعيش طرجين في الجهة األمامية من هذا اإلشعار، وادالم
)، أو زيارة مكتب والية نيويورك للمعونة المؤقتة ومعونة العجز، 800( 342-3334في مدينة نيويورك، يمكنك االتصال بالرقم 

Office of Administrative Hearings, 1مكتب جلسات االستماع اإلدارية،  P

st
P floor, at 14 Boerum Place, Brooklyn, NY. 

 
وبالنسبة لقضايا سناب، متى تم التوجيه بمواصلة تقديم المعونة، يستمر حصولك على مخصصات سناب بنفس المستوى فقط لحين 
انتهاء فترة التأهيل الخاصة بك، ثم ينبغي إعادة تأهيلك بعد ذلك وإثبات استحقاقك حتى يتسنّى لك مواصلة الحصول على مخصصات 

 ب وفق المبلغ المحدد في عملية إعادة التأهيل الخاصة بك.وسوف تحصل على مخصصات سناسناب. 
 
 


