
                                                                                                         
      
 

   
   
   

    
 

          

  
     

                  
     

  
        

   
      

 

  
          

             
  

                
   

                   
                

   
  

               
    

                
     

  
         

              
  

         
               

            
  

           
              

 
  

       
            

        
 
 

  
  

 
 
 
 

Ọfiisì Ìgbẹ́jọ́ Abé̩lé 
Ilé -Isé̩ Òfin  Abé̩lé
 
11101, Gilroy Road

Hunt Valley, MD 21031-1301
	

Ìbéèrè fún Ìgbẹ́jọ́ -- Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́ jú Ọmọdé 

Báwo ni mo ṣe lè béèrè fún ìgbẹ́jọ́ ?
Dáhùn àwọn ìbéèrè inú fọọmù tí ó wà ní ẹ̀ yìn ojú ewé yìí Fi fọọmù náà ránṣẹ́ sí ètò Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ 
Ìtọ́ jú Ọmọdé (CCS) ní CCS Central 2. 

Tí o bá nílò ìrànlọ́ wọ́ láti dáhùn àwọn ìbéèrè inú 
fọọmù yìí, 

Pe CCS Central 2 ní 1-877-227-0125 

Báwo ni yóò ti pẹ́ tó kí ntó lè béèrè fún ìgbẹ́jọ́ ?
O gbọ́ dọ̀ béèrè fún ìgbẹ́ jọ́ ní àkókò tí kò pẹ́ ju àádọ́ rún ọjọ́ lẹ́ yìn àfiyèsí náà.

Báwo ni mo ti lè rí ẹ̀kọ́ ọfẹ́ ìtọ́ jú ọmọdé ti ọmọ mi gbà nígbà tí mo bá ndúró de
ìgbẹ́jọ́ mi?
Tí o bá béèrè fún ìgbẹ́ jọ́ ní àkókò tí kò pẹ́ jú ọjọ́ mẹ́ wàá lẹ́ yìn deetì àfiyèsí tí ó súnmọ́ tòsí
jùlọ tí a sì nrí ètò Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́ jú Ọmọdé gbà, ètò náà lè tẹ̀ síwájú àyàfi tí kíkún ojú ìwọ̀n rẹ bá
ti wá sí òpin.

Ṣé màá jẹ gbèsè owó kankan tí mo bá gba ẹ̀kọ́ ọ̀ fẹ́ ìtọ́ jú ọmọdé fún ọmọ mi
nígbà tí mo  bá ndúró?
Bẹ́ ẹ̀ ni, tí onídájọ́ bá fi ara mọ́ ọ pẹ̀ lú wa tí o bá sì pàdánù ẹjọ́ kòtẹ́ milọ́ rùn rẹ, o ó ní láti san
owó tí a ná lórí ọmọ rẹ padà.

Ìgbà wo àti ibo ni ìgbẹ́jọ́ náà yóò ti wáyé?
Ọfiisì Ìgbẹ́ jọ́ Abé̩ le̩ yóò fi àfiyèsí kan ránṣẹ́ tí ó nfúnni ní àkókò àti ibi ìgbẹ́ jọ́ náà.

Ṣé mo ní láti wá síbi ìgbẹ́jọ́ náà?
Bẹ́ ẹ̀ ni, ìwọ yóò pàdánù tí o kò bá wá. Tí o kò bá lè wá, pe Ọfiisì Ìgbẹ́ jọ́ Abé̩ lé ní 410-229
4100 wọn yóò sì ràn ọ́ lọ́ wọ́ pẹ̀ lú ìgbẹ́ jọ́ tí a ṣe nígbà míràn.

Ṣé mo lè mu ẹnìkan wá láti ràn mí lọ́ wọ́ tàbí sọ̀ rọ̀ lórúkọ mi?
O lè mú agbẹjọ́ rò, ọ̀ rẹ́ tàbí ìbátan kan wá. Tí o bá nfẹ́ ìrànlọ́ wọ́ ò̩ fé̩ ti òfin, pe Legal Aid lórí
1-800-999-8904.

Báwo ni mo ti lè múra sílẹ̀ fún ìgbẹ́jọ́ náà?
O lè kàn sí CCS Central 2 láti bá aṣojú kan tí ó lè ṣe àtúnyẹ̀ wò ìpinnu kíkún ojú ìwọ̀ n pẹ̀ lú
rẹ kí ó sì fụ́n ọ ní àwọn ìwé yòówù tí o nílò.
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Ẹ̀ka Ètò Ẹ̀kọ́ ti Ìpínlẹ̀ Maryland/Ọfiisì Ìtọ́ jú Ọmọdé 
Ètò Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́ jú Ọmọdé 

ÌBÉÈRÈ FÚN ÌGBẸ́JỌ́ -- Ẹ̀KỌ́ Ọ̀FẸ́ ÌTỌ́JÚ ỌMỌDE 

Dá a padà sí: 
CCS Central 2 
PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

Dáhùn àwọn ìbéèrè inú fọọmù yìí tí ó bá jẹ́ pé o kò fi ara mọ́ ìpinnu kan nípa àwọn ìtọ́ jú rẹ NÌKAN.
 
Tí o kò bá fi ara mọ́ ìgbésẹ̀ tí àjo̩ ètò Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́ jú Ọmọdé gbé, 

o ní ẹ̀ tọ́ láti jíròrò pẹ̀ lú olùdarí kan nípa (àwọn) èrèdí rẹ.
A ó ràn ó̩ ló̩ wó̩ láti dáhùn àwọn ìbéèrè inú fọọmù yìí tàbí kí o béèrè fún ìgbẹ́ jọ́ nípa pípe 1-877-227-0125. 

Abala  Kini Sọ Ẹni Tí O Jẹ́ Fún Wa Dí àwọn àlàfo inú ihò yìí kí o sì dáhùn àwọn ìbéèrè inú àwọn ihò keji sí ke̩ ta  Jọ̀ wọ́ kọ ọ́ ní ọ̀ nà tí ó hàn dáadáa .

Orúkọ: Deetì Ìbí (DOB):  

Adirẹsì: Agbègbè: 

Ìlú: Ìpínlẹ̀: Koodù Ìfìwéránṣẹ́: 

Nọmbà Ẹ̀rọ Ìbánisọ̀rọ̀ Fún Kíkàn Síni: Nọmbà Ààbò Ìjọba (SSN) (kò pọn dandan): 

Abala  Keji Ṣé o fẹ́ pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́ rùn lórí ìpinnu ètò Ẹ̀kọ́ Ọ̀fẹ́ Ìtọ́ jú Ọmọdé (CCS)? Jọ̀ wọ́ mú bẹ́ ẹ̀ ni tàbí bẹ́ ẹ̀ kọ́ 
 Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn nípa ìpinnu ètò CCS. 
 Bẹ́ẹ̀kọ́, mi ò fẹ́ pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn nípa ìpinnu ètò CCS. 

Abala Ke̩ ta Kínni àwọn èrèdí tí o fi nfẹ́ ìgbẹ́jọ́ ? 
 Wọn kò fi ààyè gbà mí láti  forúkò̩sílè̩.  Iye ìrànlọ́wọ́ tí mo gbà kò tọ́nà. 
 A kọ ìforúko̩ sílè̩ mi.  A gbé ẹsẹ̀ lé, ṣe àdínkù, tàbí fi òpin sí ìrànlọ́wọ́ mi ní ọ̀nà tí kò tọ́. 
 Wọn kò se àbójútó ìforúko̩ sílè̩ mi 
dárádára  Mi ò fi ara mọ́ ọ pé ó yẹ kí nsan owó-ìrànlọ́wọ́ tí mo rí gbà padà. 

 Mi ò máa rí ìtọ́jú tí mo nílò gbà. 
Tí ó bá jẹ́ pé o rí àfiyèsí gbà nípa èyí, kínni deetì tí ó wà lórí àfiyèsí náà?: Oṣù/Ọjọ́ /Adirẹsì 

Kí ló dé tí o fi nfẹ́ ìgbẹ́jọ́ ? Jọ̀ wọ́ sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ fún wa: 

Abala Ke̩ rin Ìbo̩ wó̩ lù 
Ó yé mi pé tí mo bá béèrè fún ìgbẹ́jọ́ láarín ọjọ́ mẹ́wàá sí deetì àfiyèsí náà tí mo sì ngba àwọn ẹ̀tọ́, mo ṣì lè gba àwọn ẹ̀tọ́ yẹn nígbà tí mo 
bá nretí ìgbẹ́jọ́ mi àyàfi tí àkókò ìtọ́jú mi bá ti wá sí òpin.  Mo lè ní láti san àwọn ẹ̀tọ́ náà padà, tí mo bá pàdánú ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn mi. 

 Mú abala yi tí o kò bá fẹ́ àwọn ẹ̀tọ́ nígbà tí o bá nretí ìgbẹ́jọ́ rẹ. 

Ìbọwọ́lú: Deetì: 
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