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ศูนย์อำ�นวยความสะดวกเพื่อบริการด้านกฎหมายด้วยตนเอง
• ช่วยเหลือผู้ทไม่
ี่ สามารถจ้างทนาย และเป็ นทนายความให้กับตัว
เอง (ไม่ว่ารายได้หรือสถานะอิมมิเกรชั่นจะเป็ นเช่นไรก็ตาม)
• ช่วยให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย ช่วยเตรียมเอกสารสำ�คัญ
และแบบฟอร์มสำ�หรับใช้ในศาล ให้คำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่ง
่
่
• แนะนำ�คุณไปยังเจ้าหน้าทีองค์
กรอื่นๆ หรือทนายความทีสามารถ
ช่วยคุณได้ตามความเหมาะสม
วันและเวลาทำ�การ
สำ�หรับการเข้าพบโดยไม่ได้นัดหมาย: วันจันทร์–วันพฤหัสบดี เวลา
่
8.30 น.–เทียงตรง
และเวลา 13.00 น.–16.00 น. (บ่ายโมง–สี่โมง
่
เย็น) และวันศุกร์ เวลา 8.30 น.–เทียงตรง
สำ�นักงานสาขา Inglewood เปิ ดทำ�การเวลา 9.00 น.

ศาลเมือง

ศาลเมือง

ศาลเมือง

ศาลเมือง

1 E. Regent St. #107
Inglewood, CA 90301
275 Magnolia Ave. #3101
Long Beach, CA 90802

1725 Main St. #210
Santa Monica, CA 90401
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

่ �
เป็ นองค์กรด้านกฎหมายซึ่งไม่แสวงผลกำ�ไรทีทำ
่
หน้าทีปกป้
องและยกระดับสิทธิ์ของผู้ทมี
ี่ รายได้น้อยห
รือผู้ด้อยโอกาส – เราพร้อมเป็ นส่วนหนึ่งในการรับ

คลินิกกฎหมายสำ�หรับผู้ประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
• มอบความช่วยเหลือแบบองค์รวมให้กับเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมถึงการช่วยขอคำ�สั่งศาลห้ามคู่กรณีเข้าใกล้และห้าม
ติดต่อ และขอให้ศาลมอบอำ�นาจปกครองบุตรแก่คุณ ช่วยดำ�เนิน
เรื่องหย่า ช่วยยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อพิจารณาสิทธิการเยี่ยมบุตร และ
ค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงชีพอดีตคู่สมรส
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ศาลเมือง - 111 N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012

วันและเวลาทำ�การ: วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 8.30 น.–12.00 น.
และเวลา 13.00 น. – 15.00 น. (บ่ายโมง–บ่ายสามโมง) ปิ ดทำ�การวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี
่
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจะให้
ความสำ�คัญกับคดีต่อไปนี้เป็ นลำ�ดับ
ต้นๆ ได้แก่คดีความรุนแรงในครอบครัว การขอคำ�สั่งศาลห้ามคู่กรณีเข้าใกล้
และห้ามติดต่อ และคดีลักพาตัวเด็กหรือการหลบซ่อนเด็กจากผู้ปกครอง

ศาลเมือง - 275 Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802

วันและเวลาทำ�การ: วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.00 น.–12.15 น.
และเวลา 13.15 น. – 15.30 น. (บ่ายโมงสิบห้า–บ่ายสามโมงครึ่ง) ปิ ดทำ�การ
วันอังคารและวันพฤหัสบดี
่
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจะให้
ความสำ�คัญกับคดีต่อไปนี้เป็ นลำ�ดับ
ต้นๆ ได้แก่คดีความรุนแรงในครอบครัว การขอคำ�สั่งศาลห้ามคู่กรณีเข้าใกล้
และห้ามติดต่อ และคดีลักพาตัวเด็กหรือการหลบซ่อนเด็กจากผู้ปกครอง

ศาลเมือง - 1725 Main St. # 121, Santa Monica, CA 90401
วันและเวลาทำ�การ: วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30 น.–11.00 น.
่
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจะให้
ความสำ�คัญกับการขอคำ�สั่งศาล
ห้ามคู่กรณีเข้าใกล้และห้ามติดต่อเป็ นลำ�ดับต้นๆ

สำ�นักงานของเรา
สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สายด่วน
โทร. 800-399-4529

1550 W. 8th St.
Los Angeles, CA 90017
5228 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022
601 Pacific Ave.
Long Beach, CA 90802

1640 5th St. #124
Santa Monica, CA 90401
7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003

ประกันว่าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านกฎหมาย
ในกระบวนการยุตธ
ิ รรม

รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตทีเว็่ บไซต์
www.lafla.org

่
2. โทรศัพท์หาเราทีหมายเลข

ความรุนแรงในครอบครัว/กฎหมายครอบครัว
• มอบความช่วยเหลือและบริการด้านกฎหมายแก่เหยื่อความรุนแรง

ในครอบครัวและเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศ ในการขอคำ�สั่งศาล
ห้ามคู่กรณีเข้าใกล้และห้ามติดต่อ ขอให้ศาลมอบอำ�นาจปกครองบุตร
ช่วยดำ�เนินเรื่องหย่า ช่วยเรื่องสิทธิการเยี่ยมบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตร
หรือค่าเลี้ยงชีพอดีตคู่สมรส

อิมมิเกรชั่น
• มอบความช่วยเหลือและบริการ

800-399-4529

เวลา 9.00 น.–12.00 น. วันจันทร์–วันศุกร์

ด้านกฎหมายแก่เหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว เหยื่อทารุณกรรม เหยื่อ
การค้ามนุษย์ และเหยื่อความรุนแรง
่ มีสถานะอิมมิเกรชั่น และ
คดีอ่ืนๆ ทีไม่
มีความเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศโดย
USCIS (สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
และสัญชาติ)

3.

่
เข้าพบเจ้าหน้าทีในคลิ
นก
ิ
กฎหมาย LAFLA

4.

่
เข้าพบเจ้าหน้าทีในสนง.
กฎหมาย LAFLA

• มอบความช่วยเหลือและบริการด้านกฎหมายในเคสของ USCIS
รับความช่วยเหลือในภาษาของคุณ
Español 800-399-4529
323-801-7987
TIENG VIET 323-801-7923

323-801-7912
323-801-7913

เพื่อการแปลงสัญชาติเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ (โปรดทราบ: คุณอาจมี
่ องขอสถานะอิ
่
์
มมิเก
สิทธิในการรั
บบริการจาก LAFLA ในการยืนเรื
่
่
่
รชันหากคุ
ณเป็ นเหยือความรุ
นแรงในครอบครัว เหยือทารุ
ณกรรม
่
่
่ ไม่ว่าคดีนันจะเกิ
้
เหยือการค้
ามนุษย์ และเหยือความรุ
นแรงคดีอืนๆ
ด
้
่
ขึนทีใดก็ตาม)

สวัสดิการรัฐบาล
• มอบความช่วยเหลือเพื่อยื่นเรื่องขอสวัสดิการ

213-640-3887

่ กอาศัย
ด้านปั จจัย 4 จากรัฐบาล (อาหาร ทีพั
่
่
สุขภาพ และบริการด้านอืนๆเพือให้คุณสามารถพึ่ง
ตัวเองได้)

บริการด้านกฎหมายจาก LAFLA
การป้ องกันการไล่ที่

่ นทนายความให้บริการสำ�หรับผู้ทถู
่ี กไล่ทอย่
• ทำ�หน้าทีเป็
ี่ างผิด
กฎหมาย
• ช่วยเหลือผู้เช่าและผู้อยู่ในโครงการช่วยเหลือชำ�ระค่าเช่าโดย
่ ยกว่า Section 8) ทีประสบปั
่
่ี อสูญ
รัฐบาล (ทีเรี
ญหาถูกไล่ทหรื
เสียเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
่ กเจ้าของทีดิ
่ นเอารัดเอาเปรียบ อาศัยอยู่
• ช่วยเหลือผู้เช่าทีถู
่
ในสภาพแวดล้อมทีย่ำ�แย่ ทำ�การร้องเรียนเพื่อปรับปรุงหรือ
่ ่อาศัย รวมถึงการเจรจาเพื่อขอลดค่าเช่า
ซ่อมแซมทีอยู
• รักษาการเช่าภายใต้ Rent Stabilized Ordinance (RSO)
หรือกฎหมายเพื่อควบคุมการปรับขึ้นค่าเช่า ป้ องกันการละเมิด
กฎหมายดังกล่าว

่ ่อาศัยและปั ญหาคนไร้บ้าน
ทีอยู

• ป้ องกันการไล่ทอย่
ี่ างไม่เป็ นธรรม รักษาและเพิ่มจำ�นวน
่
โครงการทีอยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย
• ปกป้ องสิทธิ์ของผู้ไร้บ้านและครอบครัว
่ ่ยงต่อการกลายเป็ นผู้
• มอบบริการด้านกฎหมายแก่ครอบครัวทีเสี
่
่
ไร้บ้านหรือเสียงต่อการถูกไล่ทในมณฑลลอสแอนเจลิ
ี
ส

การว่าจ้างงาน
• ช่วยเหลือเหยื่อทีถู่ กนายจ้างเอารัดเอาเปรียบด้วยการขโมยค่าแรง
ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับผลประโยชน์จากประกันการว่างงาน

• ให้คำ�ปรึกษาผู้ทถู่ี กยุตกิ ารจ้างงานโดยมิชอบ และผู้ทถูี่ กเลือก
่ างาน
ปฏิบัตใิ นทีทํ

การลบข้อมูลออกจากประวัตอ
ิ าชญากรรม
• ช่วยลบข้อมูลออกจากประวัตอิ าชญากรรมเพื่อให้คุณมีโอกาสทีดี่
่ ่อาศัย
ขึ้นในการสมัครงานและเพิ่มโอกาสในการหาทีอยู

้
หนีจากการกู
ย
้ ืมเพื่อการ
ศึกษา
ี่ สามารถชำ�ระหนี้
• ช่วยเหลือผู้ทไม่

จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่อง
ด้วยความพิการ หรือเป็ นผู้ก้ย
ู ืมจาก
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชน
่ �การปล่อยกู้ด้วยการล่าเหยื่อ
ทีทำ
สินเชื่อ โฆษณาหลอกลวง และใช้วธ
ิ ี
อย่างผิดกฎหมายในการปล่อยกู้

ศูนย์ความยุตธ
ิ รรมเพื่อ
ทหารผ่านศึก
• เป็ นกระบอกเสียงให้ทหารผ่านศึก

เพื่อการยื่นเรื่องขอสวัสดิการ รับเงิน
ช่วยเหลือรายเดือน ประกันสุขภาพ
่ ่อาศัย
และสวัสดิการด้านทีอยู
• ช่วยยื่นเรื่องเพื่อยกเลิกใบสั่งจาก
ตำ�รวจจราจร และช่วยลบข้อมูลออก
่ นชีวต
จากประวัตอ
ิ าชญากรรมเพื่อให้ทหารผ่านศึกได้เริมต้
ิ ใหม่

• ช่วยเรียกร้องความเป็ นธรรมหากทหารผ่านศึกถูกปลดประจำ�
การอย่างไร้เกียรติ

• ป้ องกันปั ญหาเพื่อไม่ให้ทหารผ่านศึกกลายเป็ นคนไร้บ้าน
ร่วมมือกับบุคลากรการ
แพทย์
• มอบบริการด้านกฎหมายแก่ผู้ป่วย

(เป็ นบริการสำ�หรับผู้ป่วยในความดูแล
ของแพทย์ททำ
ี่ �งานร่วมกับ LAFLA
เท่านั้น)

่
โครงการช่วยเหลือเหยือทารุ
ณกรรม
• มอบความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เป็ นทนายความให้ และมอบ
่ นเหยื่อทารุณกรรม
ข้อมูลความรู้แก่ผู้อพยพทีเป็

โครงการเพื่อการเข้าถึงชุมชนเอเชีย-แปซิฟิก
• มอบความช่วยเหลือและข้อมูลความรู้ในภาษาต่างๆของชาว

เอเชีย-แปซิฟิก โดยคำ�นึงถึงวัฒนธรรมและวิธีการสื่อสารถึงผู้ที่
ประสบความชอกช้ำ�ทางจิตใจ

การช่วยเหลือองค์กรไม่
แสวงผลกำ�ไร
• สนับสนุนองค์กรไม่แสวงผลกำ�ไร
ในชุมชนต่างๆโดยมอบความรู้ด้าน
่
กฎหมาย เพื่อสร้างชุมชนทีสดใส
และแข็งแกร่ง
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