
 דע נאווא דורכפירונגס בריוו רעכט פאר א הירינג איבערטייטשונג מעלדונג

ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און  ידאויב איר האט פראגעס וועגן די בריוו וואס איר האט באקומען, קענט איר רופן 
היים אפיס קלירענס  ידאפערעיטער צו רעדן מיט  םדעאון בעטן  518-474-9454) אויף OCFSפאמיליע סערוויסעס (

 יוניט.

זוי צו פארלאנגען א הירינג אין רעאקציע צו אן ארבעטער/וואלונטיר אאינפארמאציע פאר דעי קעיר פראוויידערס אויף ווי
 ראלע אפזאג בריוו אדער א לעגאלע אויסלאז אפליקאציע אפזאג אדער ראלע אפזאג בריוו: 

בריוו אפזאגנדיג אייער ראלע אלס אן ארבעטער אדער וואלונטיר אין א לייסענסד אויב איר האט באקומען א  •
באזירט אויף א געהיימע קרימינאלע פארלעצונג, זענט איר בארעכטיגט צו א  אדער רעגיסטרירטע דעי קעיר,

בריוו. איר  םדעפון דערהאלטן  טעג 30 ביזאיבערזיכט  םדעפארלאנגען  דע נאווא איבערזיכט/הירינג. איר מוזט
קענט אויסוועלן אויב דער איבערזיכט זאל ווערן דורכגעפירט דורך אריינגעבן שריפטליכע מאטריאלן צו א הירינג 
באאמטער, אדער צו אריינקומען פערזענליך צו אן אדמיניסטראטיווע הירינג בעפאר א הירינג באאמטער אדער 

נג בעפאר א הירינג באאמטער אויב לאגיש אוועילעבל. דורך ווידעא קאנפערענס אין אן אדמיניסטראטיווע הירי
און אימעיל אדרעס צו דער  רנומעשיקט אייער דע נאווא איבערזיכט/הירינג פארלאנג בריוו, אייער טעלעפאן 

 ביוראו פון ספעציעלע הירינגס ביי די אדרעס אונטן.

איינשרייבונג -ר א ווידערבריוו אפזאגנדיג אייער ערשטע אפליקאציע אדעאויב איר האט באקומען א  •
באזירט אויף א געהיימע קרימינאלע  קעיר פראגראם,ד לטשיילעגאלע אויסגעלאזטע אפליקאציע פאר א 

 ביזפארלאנגען דער איבערזיכט  איר מוזט פארלעצונג, זענט איר בארעכטיגט צו א דע נאווא איבערזיכט/הירינג.
בריוו. איר קענט אויסוועלן אויב דער איבערזיכט זאל ווערן דורכגעפירט דורך ם דעפון דערהאלטן  טעג 30

אריינגעבן שריפטליכע מאטריאלן צו א הירינג באאמטער, אדער צו אריינקומען פערזענליך צו אן 
אדמיניסטראטיווע הירינג בעפאר א הירינג באאמטער אדער דורך ווידעא קאנפערענס אין אן אדמיניסטראטיווע 

שיקט אייער דע נאווא איבערזיכט/הירינג פארלאנג נג בעפאר א הירינג באאמטער אויב לאגיש אוועילעבל. הירי
 בריוו, אייער טעלעפאן נומען און אימעיל אדרעס צו דער ביוראו פון ספעציעלע הירינגס ביי די אדרעס אונטן.

ע אלס אן ארבעטער אדער בריוו אפזאגנדיג אדער אפשטעלנדיג אייער ראלאויב איר האט באקומען א  •
באזירט אויף א געהיימע קרימינאלע פארלעצונג, זענט  אויסגעלאזטע דעי קעיר,לעגאלע וואלונטיר אין א 

פון  טעג 30 ביזאיבערזיכט  רדעפארלאנגען  איר מוזט. איר בארעכטיגט צו א דע נאווא איבערזיכט/הירינג
איבערזיכט זאל ווערן דורכגעפירט דורך אריינגעבן  בריוו. איר קענט אויסוועלן אויב דער םדעדערהאלטן 

שריפטליכע מאטריאלן צו א הירינג באאמטער, אדער צו אריינקומען פערזענליך צו אן אדמיניסטראטיווע הירינג 
בעפאר א הירינג באאמטער אדער דורך ווידעא קאנפערענס אין אן אדמיניסטראטיווע הירינג בעפאר א הירינג 

שיקט אייער דע נאווא איבערזיכט/הירינג פארלאנג בריוו, אייער טעלעפאן יש אוועילעבל. באאמטער אויב לאג
 און אימעיל אדרעס צו דער ביוראו פון ספעציעלע הירינגס ביי די אדרעס אונטן.ר נומע
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