
 

 

 

 
   

 
 

 אפיס פון אדמיניסטראטיווע פארהערן 

 

 מודעה איבער טעלעפאן פארהער
 

איר זענט באשטימט געווארן א צייט פאר א טעלעפאן פארהער. איר דארפט נישט ערשיינען ביים יושר'דיגע פארהער )׳פעיר היערינג׳(  
 אפיס. 

 
 טעלעפאן פארהער. די בייגעלייגטע יושר׳דיגע פארהער מודעה גיבט דעם דאטום און צייט פון דעם  

 

אויב איר האט אן אפוינטמענט אינדערפרי, מוזט איר זיין גרייט ביי אייער טעלעפאן פאר׳ן טעלעפאנירן דורך  

נאכמיטאג. אויב איר האט אן אפוינטמענט   1:00אינדערפרי ביז    9:00דעם פארהער באאמטער פון  

עפאנירן דורך דעם פארהער באאמטער פון  נאכמיטאג, מוזט איר זיין גרייט ביי אייער טעלעפאן פאר׳ן טעל 

 נאכמיטאג אויף צו קענען . 5:00אינדערפרי ביז    1:00
 

, באהאלטן  518.549.0500׳ אלס  IDדאס טעלעפאנירן דורכ׳ן פארהער באאמטער וועט מעגליך ארויפקומען אויפ׳ן ׳קָאלער 

 . 212.459.7801אדער 

 
נטור איבער׳ן טעלעפאן, און איר וועט האבן א געלעגנהייט אויסצופרעגן דעם  איר וועט קענען הערן די פארשטעלונג פון דעם אגע

אגענטור און סיי וועלכע עדים. איר וועט אויך האבן א געלעגנהייט אויפ׳ן טעלעפאן צו דערציילן אייער זייט איבער דער נושא וואס  

 ווערט באהאנדלט. 

 
  9:00ביים טעלעפאן פאר׳ן טעלעפאנירן דורך דעם פארהער באאמטער פון אויב איר האט א פארשטייער, מוז יענער זיין גרייט  

נאכמיטאג פאר אן אינדערפרי אּפוינטמענט. אייער פארטרעטער מוז זיין גרייט ביים טעלעפאן פאר׳ן   1:00אינדערפרי ביז  

ענט. שריפטליכע ערלויבעניש  נאכמיטאג פאר א נאכמיטאג אּפוינטמ   5:00ביז    1:00טעלעפאנירן דורך דעם פארהער באאמטער פון  

צו פארטרעטן דארף אריינגעגעבן ווערן צו דעם אפיס, ווי אויך סיי וועלכע אנדערע דאקומענטן וואס איר ווילט אריינשטעלן אויפ׳ן  

  רעקארד. אייער פארשטייער וועט האבן א געלעגנהייט דורכצוקוקן דעם אגענטור פייל און אויסצופרעגן דעם אגענטור פארשטייער

 און עדים. 

 
ווייניגסטנס צוויי  OAHאפעלאנטן און זייערע אויטאריזירטע פארשטייער ווערן אנגעוויזן צו שיקן קָאּפיעס פון דאקומענט באווייזן צו  

נעמט אן באווייזן דורך אימעיל, פעקס אדער אויף פאסט. אויב איר שיקט אריין דורכ׳ן    OAHביזנעס טעג בעפאר דעם פארהער.  

 נעמט אין חשבון די צייט וואס עס נעמט אנצוקומען כדי זיכער צו מאכן אז עס קומט אן באצייטנס.   פאסט, ביטע 

 
 appdocs@otda.ny.gov אימעיל:  

 518-473-6735 פעקס: 

  Office of Administrative Hearings, 40 N Pearl St, Fl 15B, Albany NY 12243 פאסט: 

 אדער 

PO Box 1930 Albany NY 12201 

 
פאר   800-342-3334אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס בנוגע די אויבנדערמאנטע פראצעדורן, ביטע רופט דעם אפיס בחינם אויף 

 הילף. 

 

 
 מודעה איבער טעלעפאן פארהער  

 (OAH-457ו  )ביילאגע צ Dבריוו  
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