KUKABILIANA NA KUFUKUZWA KWA MPANGAJI
TUMA MAOMBI YA
USAIDIZI

1.

Nenda kwa tovuti la
STOPMYEVICTION.ORG
Ikiwa una kesi mahakamani

3.

HUDHURIA
KUSIKILIZWA
KWAKO
MAHAKAMANI

Ni MUHIMU kuhudhuria kikao
chako cha kufukuzwa kwa

ya kufukuzwa, bofya
sanduku la kijani ili kujaza

mpangaji ili kulinda haki

ombi la usaidizi. Piga simu

zako. Mahakamani

833-597-3687

ili

utajifunza kuhusu hali ya

kupata mwongozo wa

ombi lako la usaidizi wa

kwa

kukodisha, utaunganishwa

ziada.

kwa Wanasheria wa Msaada

PIGIA MSAADA
WA KISHERIA

2.

(502) 584-1254
Msaada wa Kisheria ni
huduma isiyolipishwa ya
kukushauri kuhusu haki zako
za kisheria na kukuwakilisha
katika mahakama ya
kufukuzwa. Ikiwa una kipato
cha chini na una mtoto
anayeishi nyumbani kwako,
unaweza kuhakikishiwa
uwakilishi wa kisheria

JINA:
USIKILIZAJI WAKO WA
KUFUKUZWA UMEANZISHWA:

wa Kisheria na nyenzo, na
utafute muda zaidi wa
kutatua masuala na mwenye
nyumba wako. Mahakama
inafanywa mtandaoni kwa
kupitia kwa Zoom au ana
kwa ana. (Angalia upande
wa nyuma wa kipeperushi.)

Hudhuria Mahakama ya Kufukuzwa ya Kaunti
ya Jefferson kupitia kwa Zoom au ana kwa ana
MAELEZO YA KUINGIA KATIKA MAHAKAMA YA MTANDAONI
Ingia mahakamani ukitumia komyuta, kompyuta kibao,
mahiri au kwa kupiga simu.*
Jiunge kwa Video kwa kupitia programu ya Zoom:
Zoom Meeting ID: 789 335 2944

MWONGOZO
WA HATUA
KWA HATUA

Password: 308
Jiunge kwa kutumia simu: Dial 1-312-626-6799
Angalia maelezo ya mkutano ya Zoom hapo juu
Unahitaji ufikiaji wa kompyuta au usaidizi? Piga simu kwa

(502) 574-1707
*Ikiwa unahitaji kuratibu huduma za ukalimani kwa
tarehe yako ya mahakama, piga simu kwa nambari:
502 584 1254

nambari

MAELEZO YA MAHAKAMA YA MTU YA ANA KWA ANA:
Hudhuria Mahakama ya Kufukuzwa katika Ukumbi wa Haki wa Kaunti ya
Jefferson:

600 West Jefferson St. Louisville, KY 40202 Nambari ya chumba 308.

TUMIA
FOMU YETU
KUTUMA
BARUA PEPE:

TAFSIRI
KIPEPERU
SHI HIKI:

Ingawa CFH inatetea wapangaji
wa nyumba wa KY kama wewe,
wabunge pia wanahitaji kusikia
akaunti za kibinafsi ili kuelewa jinsi
nyumba inavyoathiri watu wengi.

KIHISPANIA
KISWAHILI
KIFARANSA
KISOMALI
KIVIETINAMU
KIARABU

