California’s protection & advocacy system

Տնային լսում պահանջելու իրավունք
Սեպտեմբեր 2018թ, հր․#5485.10 - Armenian
Եթե դուք պահանջում եք Կալիֆորնիայի պետական արդար դատական
լսումներ և չեք կարող ներկայանալ լսումներին վարչաշրջանի
նշանակված տարածքում բժշկական, ֆիզիկական, տրանսպորտային
սահմանափակումների կամ այլ պատճառների բերումով, դուք կարող եք
պահանջել տնային լսումներ: MPP 22-045.11 «Եթե հայցվորը ի վիճակի
չէ մասնակցել լսումներին լսման նշանակված վայրում վատ
առողջության պատճառներով, ապա լսումը պետք է անցկացվի
հայցվորի տանը կամ վարչաշրջանի և հայցվորի կողմից
համաձայնեցված այլ վայրում»:

Ինչպես պահանջել տնային դատական լսում:
- Երբ դուք ստանում եք գործողության ծանուցում, որի հետ
համաձայն չեք, դուք կարող եք բողոքարկել և պահանջել
պետական արդար դատական լսում: Պետական արդար լսում
խնդրելիս դուք կարող եք ներկայացնել ձեր տնային լսման
խնդրանքը: Բացատրեք ձեզ տնային լսման կարիքի պատճառը և
ցանկացած հաստատում, որը բացատրում է տնային դատական
լսման ձեր կարիքը: Եթե դուք չեք ներկայացնում հաստատում,
ապա պետությունը կարող է պահանջել, որ դուք հիմնավորեք
նշանակված վայրում նիստին մասնակցել չկարողանալու ձեր
պատճառաբանութունը։

Էջ 2՝ 3-ի
-Եթե դուք չեք պահանջում տնային լսումներ ձեր պետական
արդար դատական լսումը պահանջելիս, կարող եք զանգել
Կալիֆորնիայի հանրային հարցումների և պատասխանների
բաժին (հանրային հարցումներ) (800) 952-5253
հեռախոսահամարով և խնդրել տնային լսում: Եթե Հանրային
հարցումը ասում է ոչ կամ չի արձագանքում, կարող եք դիմել
տեղական լսումների գրասենյակ և խնդրել խոսել ձեր տարածքում
գտնվող տարածքային լսման գրասենյակի նախագահող
դատավորի հետ տնային լսումների վերաբերյալ ձեր խնդրանքի
առնչությամբ։
Հյուսիսային Վելլի գրասենյակ (NVO)
Կարլեն Հարմիսոն, նախագահող դատավոր
744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
Հեռախոս` (916) 651-0927
Անվճար գիծ` (866) 538-2431
Ֆաքս՝ (916) 651-2737
Լոս Անջելեսի տարածաշրջանային գրասենյակ (LARO)
Դորա Լունա, նախագահող դատավոր
744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
Հեռախոս` (213) 833-2200
Անվճար գիծ՝ (866) 708-0792
Ֆասք՝ (213) 833-2230
Սան Դիեգոյի տարածաշրջանային գրասենյակ (SDRO)
Էնթոնի Գուրրոլա, նախագահող դատավոր
744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
Հեռախոս` (760) 510-4999
Անվճար գիծ՝ (866) 388-4427
Ֆաքս՝ (760) 510-4998

Էջ 3՝ 3-ից

Մենք ուզում ենք լսել ձեզանից: Խնդրում ենք լրացնել մեր
հրապարակումների վերաբերյալ հետևյալ հարցաշարը և տեղեկացնել,
թե մենք ինչպես ենք աշխատում: [Լրացնել հարցաշարը]
Իրավաբանական օգնության համար զանգահարեք 800-776-5746 կամ
լրացրեք օգնության խնդրանքի ձևաթուղթը: Բոլոր մյուս նպատակների
համար զանգահարեք 916-504-5800 (Հյուսիսային Կալիֆորնիա); 213213-8000 (Հարավային Կալիֆորնիա):

Կալիֆորնիայի հաշմանդամության իրավունքները ֆինանսավորվում է
մի շարք աղբյուրների կողմից․ֆինանսավորողների ամբողջական ցանկի
համար այցելեք https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-fundinggrants-and-contracts

