
 )ماہ/سال(  XL005منصفانہ سماعت کی درخواست کی وصولیابی                          

 OAH-4420-URاور امداد کی حالت کی تصدیق                                                        
 

 انت ریاست نیو یارک                                                                          دفتر برائے عارضی و معذوری سے متعلق اع
 

 

 یہ شیڈولنگ کا نوٹس نہیں ہے 

 پی مرسلہ بنام: کا 

XXXXX                  XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX                      XX   XXXXX 

 

 XXXXXXXX : منصفانہ سماعت نمبر
 XXXXXXXXXXXX : کیس نمبر 

 XXX : زمرہ
 XXXX/XXXX/XXXX/XXXX : ایجنسی/سنٹر 

 XX/XX/XX : درخواست کی تاریخ 
 XXXXXXXXXX : نوٹس نمبر 

 XX/XX/XX : نوٹس کی تاریخ 
 XX/XX/XX : مؤثر تاریخ

 آپ کو یہ بتانا ہے کہ منصفانہ سماعت کی دخواست موصول ہوئی ہے برائے: 

XXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXX 

 

کے پاس آپ کی نمائندگی کرنے اور  اگر آپ کی منصفانہ سماعت کی تاریخ میں کوئی اور آپ کی نمائندگی کرے گا، جو اٹارنی نہیں ہو تو، ان 

 آپ کے کیس ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے آپ کا تحریری اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ 

 

اگر آپ کو اس درخواست، آپ کے کیس کی امداد کی حالت کے بارے میں اس دفتر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو، یا پتہ یا فون نمبر میں  

 پر کال کر سکتے ہیں یا اس پتے پر لکھ سکتے ہیں:  3334-342 (800)نا ہو تو، آپ تبدیلی سے اس دفتر کو مطلع کر

 

Office of Administrative Hearings P.O. Box 1930 Albany, NY 12201 

 

 یہ خط منصفانہ سماعت میں جن مسائل پر بحث ہونی ہے ان سے اور ہر مسئلے کی امداد کی حالت سے آپ کو مطلع کرنے کے لیے ہے۔ 

 

 وہ مسائل جن کا ازالہ منصفانہ سماعت میں کرنا ہے 
اگر آپ نے اس وجہ سے منصفانہ سماعت کی درخواست کی کہ مقامی ایجنسی نے آپ کی اعانت، مراعات یا خدمات کو تبدیل کر دیا ہے تو،  

 ر فیصلہ جاری نہ کر دیں۔ آپ اپنی اعانت، مراعات یا خدمات تب تک جوں کا جوں موصول کرنے کے مستحق ہو سکتے ہیں جب تک کمشن
ریاستی کمشنر نے درج ذیل مسئلے )مسائل( پر منصفانہ سماعت کے فیصلے کا نتیجہ زیر التوا رہنے کے دوران مقامی ڈسٹرکٹ کو   

 آپ کی اعانت جوں کی توں جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے )نہیں دی ہے(:
 

01. XXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 موصول ہوگاجس میں آپ کی منصفانہ سماعت کی تاریخ، وقت اور جگہ آپ کو بتائی جائے گی۔  نوٹسعلیحدہ آپ کو ایک 

 براہ کرم دوسری سمت پڑھیں  

 

 



اگر مقامی ڈسٹرکٹ کو آپ کی اعانت جوں کی توں جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کا کیس بند کر دیا گیا ہے، یا اس  

  FH&Cرہنما ہدایت کے باوجود آپ کی مراعات کم یا پابند کر دی گئی ہیں تو، نیو یارک سٹی کے اپیل کنندگان کو چاہیے کہ مقامی سنٹر پر 

کی سائٹ پر منصفانہ سماعت کی یونٹ سے رابطہ کریں، اور 'امداد   Medicaidیا  SNAPسماعت اور ثالثی( یونٹ سے یا آپ کے )منصفانہ  

جاری رکھنے کی شکایت' درج کرائیں۔ نیو یارک سٹی سے باہر کے اپیل کنندگان کو اپنے کیس ورکرز سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ ریاستی  
والے حصے پر درج ٹیلیفون نمبر اور پتہ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے مقامی ڈسٹرکٹ کو آپ  ایجنسی سے اس نوٹس کے سامنے 

پر    3334-342 (800)کی اعانت بحال کرنے کی دوبارہ ہدایت دینے کی گزارش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں تو، آپ 

  14ئے عارضی و معذوری سے متعلق اعانت، دفتر برائے انتظامی سماعت پہال منزل پر کال کر سکتے ہیں یا نیو یارک اسٹیٹ کے دفتر برا

Boerum Place, Brooklyn, NY  کے پتے پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ 

 

SNAP  کے مسائل کے لیے، جب امداد جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہو، آپ کیSNAP   کی مراعات اسی سطح پر صرف تب تک جاری

موصول کرتے رہنے کے لیے   SNAPک آپ کی تصدیق کی مدت ختم نہ ہوجائے۔ اس کے بعد، آّپ کو دوبارہ تصدیق کرنا اور رہیں گی جب ت

 دوبارہ تصدیق کی کارروائی کے ذریعے متعین کردہ رقم میں ملے گی۔ SNAPاہل پایا جانا ضروری ہے۔ آپ کو 


