
 דורכפירונגס בריוו רעכט פאר א הירינג איבערטייטשונג מעלדונג

ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער  ידאויב איר האט פראגעס וועגן די בריוו וואס איר האט באקומען, קענט איר רופן 
 ) אויף:OCFSאון פאמיליע סערוויסעס (

Albany  402-3038 (518)ראיאנישע אפיס 
Buffalo  847-3828 (716)ראיאנישע אפיס 

Long Island  240-2560 (631)ראיאנישע אפיס 
New York City  383-1415 (212)ראיאנישע אפיס 

Rochester  238-8531 (585)ראיאנישע אפיס 
Syracuse  423-1202 (315)ראיאנישע אפיס 

Westchester  708-2400 (845)ראיאנישע אפיס 

צו פארלאנגען א הירינג אין רעאקציע צו אן זוי יאוואינפארמאציע פאר דעי קעיר פראוויידערס אויף 
 דורכפירונגס בריוו:

אנבאלאנגט אייער דעי באגרעניצונג בריוו אדער א  צייטווייליגע אפשטעלאויב איר האט באקומען א  •
ינג זיך צו קעגנשטעלן די צייטווייליגע קעיר לייסענס אדער רעגיסטראציע און איר ווילט פארלאנגען א היר

פון די דאטום פון די שריפטליכע מעלדונג פון די  טעג 10 אפשטעל אדער באגרעניצונג, האט איר
צו פארלאנגען א הירינג. שיקט אייער  OCFSצייטווייליגע אפשטעל אדער באגרעניצונג צו שרייבן צום 

ביוראו פון ספעציעלע הירינגס ביי  ידן אימעיל אדרעס צו הירינג פארלאנג בריוו, אייער טעלעפאן נומער או
 די אדרעס אונטן. 

 אפזאג פון באנייאונג בריוואדער אן  פארגעשלאגענע צוריקציאונג בריוואויב איר האט באקומען א  •
בריוו אפזאגנדיג אייער ערשטע אנבאלאנגט אייער דעי קעיר לייסענס אדער רעגיסטראציע, אדער א 

אויפהערן און פאר א לייסענס אדער רעגיסטראציע אדער א בריוו וואס זאגט אייך אן צו  אפליקאציע
צו פארלאנגען א  OCFSפון א דעי קעיר, מוזט איר שרייבן צום  אפשטעלן די אומלעגאלע אנפירונג

פון באקומען די צוריקציאונג, אפזאג פון באנייאונג אדער אפזאג פון ערשטע  טעג 30 ביזהירינג 
קאציע בריוו. שיקט אייער הירינג פארלאנג בריוו, אייער טעלעפאן נומער און אימעיל אדרעס צו דער אפלי

 ביוראו פון ספעציעלע הירינגס ביי די אדרעס אונטן.

Ms. Beth Mancini 
Bureau of Special Hearings 

New York State Office of Children and Family Services 
52 Washington Street 
Rensselaer, NY 12144 

בריוו און דערקלערונג פון קלאגעס מיט א פארשלאג פון סעטלמענט אויב איר האט באקומען א  •
אנבאלאנגט אייער דעי קעיר לייסענס אדער רעגיסטראציע און איר האט פראגעס  [קנס דורכפירונג]

 אויף די נומער אויבן. ראיאנישע אפיס OCFSוועגן די בריוו, קענט איר זיך פארבינדן מיט אייער 
 
 

 


