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 פייל קאפיע

 טראנסמיסיע פון פעיר היערינג באשלוס New York State Office of Temporary and Disability Assistance פון:

 P.O. Box 1930 צו אפעלאנט 

 Albany, NY 12201 - 1930 

  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

       פעיר היערינג #: 

       היערינג דאטום: 

       באשלוס דאטום: 

       קעיס #: 

       קאטעגאריע / סובקאטעגאריע: 

     

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

****************************************************** 

  צו:  * *

   * ערינגבייגעלייגט איז דער באשלוס וועגן אייער פעיר הי *

* *   

******************************************************   

 

 

אויב דער באשלוס ווייזט אז איר האט געווינען אייער היערינג און אייער ארטיגע סערוויסעס אגענטור ווערט דירעקטירט צו  

מעגליך(. אויב האלט איר נישט אז דער אגענטור האט גענומען  נעמען געוויסע שריטן, זאל דער אגענטור דאס טון זאפארט )ווי שנעלער

טעג נאכדעם וואס איר באקומט דעם באשלוס, קענט איר אויספילן דעם  10די שריטן וועלכע דער באשלוס הייסט נעמען אינערהאלב 

 בייגעלייגטן פארם און שיקן צו:

 

New York State Office of Temporary and Disability Assistance 

Office of Administrative Hearings 

Compliance Unit 

P. O. Box 1930 

Albany    NY 12201 – 1930 

 

 אדער טעלעפאן: 

 1-800-342-3334 

 

צו דעם אגענטור, אדער אויב דער אגענטור פארלאנגט  הערה: אויב דער באשלוס זאגט איר מוזט צושטעלן אינפארמאציע אדער דאקומענטן

פון אייך נאך אינפארמאציע כדי צו קענען אויספאלגן דעם פעיר היערינג באשלוס, זאלט איר עס געבן פאר דעם אגענטור ווי שנעלער 

ט קענען אויספאלגן דעם מעגליך. אויב איר שטעלט נישט באלד צו די אינפארמאציע, קען מעגליך זיין אז דער אגענטור וועט ניש

 באשלוס אינערהאלב א געווענליכע צייט אפשניט.

 

פון דער ציווילער פראקטיק  78אויב איר האט נישט געווינען אייער היערינג, מעגט איר אנקלאגן אין געריכט לויט ארטיקל  

בערשטער טייל פון דעם באשלוס. אויב ווילט געזעץ און פארארדנונגען קעגן דעם סטעיט אגענטור וועמענס נאמען שטייט אויף דער אוי

איר אנקלאגן אין געריכט אבער איר ווייסט נישט וויאזוי, זאלט איר זיך פארבינדן מיט די לעגאלע רעסורסן וועלכע זענען פאר אייך 

 4בן א קלאגע אינערהאלב פארהאן )ווי צ.ב.ש. קאונטי ּבאַר אסאסיעשען, ׳ליגעל עיד׳, לעגאלע סערוויסעס, א.א.וו.( איר מוזט אנהיי

 מאנאטן נאך דער דאטום פון דעם באשלוס.

 

 א קאפיע פון דעם באשלוס איז געשיקט געווארן דורך די פאסט צו איינע פון די פארטרעטער אויסגערעכנט אויבן.

 

 קאפיעס צו:

  

  

  

 


