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Self-Help Legal Access Centers

• Hỗ trợ các cá nhân đại diện cho chính họ (Bất kể
thu nhập hoặc tình trạng nhập cư) Cung cấp thông
tin pháp lý)
• Giúp chuẩn bị các hình thức tòa án và hướng dẫn
về một loạt các dân sự, vấn đề pháp lý
• Cung cấp sự giới thiệu cho luật sư tư nhân hoặc
các chương trình dịch vụ pháp lý khi cần thiết

Ngày và giờ Hoạt động
Bước vào từ : Monday-Thursday 8:30 a.m.-noon
& 1:30-4:00 p.m., Friday chỉ mở 8:30 a.m.-noon
trung tâm Inglewood mở cửa từ 9:00 a.m.
Inglewood Courthouse
1 E. Regent St. #107
Inglewood, CA 90301

Santa Monica Courthouse
1725 Main St. #210
Santa Monica, CA 90401

Long Beach Courthouse
275 Magnolia Ave. #3101
Long Beach, CA 90802

Torrance Courthouse
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

Legal Aid Foundation of Los Angeles
là một công ty luật pháp không lợi nhuận
bảo vệ và nâng cao quyền của các tổ

Văn Phòng Bạo Lực Gia Đình

chức không được phục vụ, đảm bảo - mọi

• Cung cấp hỗ trợ toàn diện cho những người sống sót
của bạo lực gia đình, bao gồm các lệnh cấm
và lệnh cho quyền nuôi con, ly dị, thăm viếng,
và hỗ trợ

người đều có quyền truy cập vào hệ
WWW.LAFLA.ORG

Los Angeles Courthouse
111 N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012
Gặp thân chủ từ Mon., Wed. & Fri., 8:30 a.m.-12:00
p.m. & 1:00-3:00 p.m. Đóng Tues. & Thurs. Không
có cuộc hẹn, bước vào chỉ Ưu tiên cho bạo lực gia
đình, các lệnh cấm và bắt cóc trẻ em và che giấu.
Long Beach Courthouse
275 Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802
Gặp thân chủ từ Mon., Wed. & Fri., 9:00 a.m.-12:15
p.m. & 1:15-3:30 p.m. Đóng Tues. & Thurs.
Không có cuộc hẹn, đi đến chỉ Ưu tiên cho bạo lực
gia đình, các lệnh cấm và bắt cóc trẻ em và che giấu.
Santa Monica Courthouse
1725 Main St. # 121, Santa Monica, CA 90401
Gặp thân chủ từ Mon.-Fri., 8:30
a.m.-11:00 a .m. Hỗ trợ thân chủ bước vào với
các lệnh cấm.

Văn Phòng Cộng Đồng
Ron Olson Justice Center
1550 W. 8th St.
Los Angeles, CA 90017

Santa Monica
1640 5th St. #124
Santa Monica, CA 90401

East Los Angeles
5228 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022

South Los Angeles
7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003

Long Beach

Đường Dây Trợ Giúp

Long Beach, CA 90802

Tel: 800-399-4529

thống tư pháp.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

1. Đăng Ký Trực Tuyến

www.lafla.org

2. Gọi Chúng Tôi

800-399-4529
9 a.m. to 12 p.m.
Thứ Hai Đến Thứ Sáu

3. Tham Dự Những Trung
Tâm Của LAFLA

4. Thăm Văn Phòng LAFLA
Nhận Trợ Giúp Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn
Español 800-399-4529
323-801-7987

TIẾNG VIỆT 323-801-7923

323-801-7912

• Hỗ trợ và đại diện cho những người sống sót
sau bạo lực gia đình và tấn công tình dục trong
việc có được các lệnh cấm, và các lệnh giam
giữ, ly dị, thăm viếng và hỗ trợ

Di Trú

• Hỗ trợ và đại diện người sống
sót không có giấy tờ của bạo lực
gia đình, tra tấn nạn buôn người,
và các lạm dụng nghiêm trọng
trong việc loại bỏ tố tụng và
trước USCIS
• Hỗ trợ và đại diện cho các cá nhân trước USCI
để trở thành Công dân Hoa Kỳ (Lưu ý: Bạn có thể đủ điều kiện
cho hỗ trợ từ LAFLA trong việc đảm bảo tình trạng nhập cư
của bạn nếu bạn đã là nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn
công tình dục, hành hạ trẻ em, buôn người, tra tấn và các tội
phạm bất kể nơi nào nó xảy ra.)

Lợi Ích Chính Phủ

323-801-7913

• Giúp người dân có được lợi ích để
đáp ứng các nhu cầu cơ bản (thực
phẩm, nơi trú ẩn, chăm sóc y tế và
các dịch vụ đạt được tự túc)

213-640-3887

Dịch Vụ Pháp Lý LAFLA
Phòng Thủ Trục Xuất

• Cung cấp đại diện trực tiếp miễn phí cho những người bị
đuổi nhà sai luật đối mặt với việc trục xuất sai
• Bảo vệ cư dân nhà ở công cộng và Phần 8
chủ sở hữu chứng từ mất nhà ở / trợ cấp
• Giúp khách hàng sống trong điều kiện không thể
ở được được sửa chữa, giảm tiền thuê
• Bảo toàn Pháp lệnh ổn định tiền thuê (RSO)
thuê và ngăn chặn vi phạm RSO

Nhà Ở & Vô Gia Cư

Bạo Lực Gia Đình/Luật Gia Đình

• Ngăn chặn sự di chuyển không công bằng; bảo tồn và
mở rộng nhà ở giá rẻ
• Bảo vệ quyền lợi của các cá nhân không được phục vụ
và gia đình
• Cung cấp dịch vụ pháp lý cho các hộ gia đình phải đối
mặt vô gia cư và / hoặc sắp trục xuất nhà ở quận LA

Việc Làm

• Chống trộm cắp tiền lương, từ chối thất nghiệp
quyền lợi bảo hiểm
• Tư vấn về việc chấm dứt sai trái và
thực hành việc làm phân biệt đối xử

Xóa án tích hình sự

• Xóa án tích hình sự trong quá khứ để mọi người có
thể có tiếp cận cơ hội làm việc và nhà ở tốt hơn.

Vấn Đề Sinh Viên Mượn Nợ

• Hỗ trợ những người không thể
đủ khả năng để trả nợ học sinh
của họ vay mượn do Khuyết tật
hoặc các trường cao đẳng
tham gia vào sự săn mồi,
lừa đảo, hoặc thực hành bất
hợp pháp

Trung Tâm Tư Pháp
Cựu Chiến Binh

• Biện hộ thay mặt cho Cựu
chiến binh để có được
duy trì sự sống thu nhập,
sức khỏe, quyền lợi nhà cửa
• Loại bỏ vé phạt và kết án
để Cựu chiến binh có thể có một khởi đầu mới
• Nâng cấp không chỉ ít hơn danh dự thải quân sự
• Ngăn chặn vô gia cư Cựu chiến binh

Quan Hệ Đối Tác -Pháp
Lý Y Tế

• Cung cấp cho bệnh nhân
quyền truy cập vào các dịch
vụ pháp lý (chỉ có sẵn thông
qua các nhà cung cấp chăm
sóc y tế hợp tác với LAFLA)

Dự Án Tra Tấn Người Sống Sót

• Cung cấp hỗ trợ pháp lý, đại diện, và giáo dục
cộng đồng cho những người nhập cư nạn
nhân bị tra tấn

Châu Á & Thái Bình Dương (API)
Dự Án Tiếp Cận Cộng Đồng

• Cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa
thông minh, chấn thương-thông báo giúp cho
thân chủ API trong ngôn ngữ ưa thích của họ, với
quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của LAFLA

Hổ Trợ Bất Lợi Nhuận

• Cung cấp hỗ trợ pháp lý
cho các tổ chức dựa trên
cộng đồng tìm kiếm để
xây dựng cộng đồng lành
mạnh, kinh tế sống động
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