
รบัความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย

1. สมัครทางอินเทอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซต ์ 

www.lafla.org

2. โทรศพัทห์าเราทีห่มายเลข 
800-399-4529
เวลา 9.00 น.–12.00 น. วนัจนัทร–์วนัศกุร์

3. เข้าพบเจ้าหน้าทีใ่นคลินกิ
กฎหมาย LAFLA

4. เข้าพบเจ้าหน้าทีใ่นสนง.
กฎหมาย LAFLA

รบัความช่วยเหลือในภาษาของคณุ

บรกิารดา้นกฎหมายจาก LAFLA

Español 800-399-4529 323-801-7912

323-801-7987 323-801-7913

TIENG VIET 323-801-7923 562-304-2535

ความรุนแรงในครอบครวั/กฎหมายครอบครวั
• มอบความช่วยเหลือและบรกิารด้านกฎหมายแก่เหย่ือความรุนแรง
ในครอบครัวและเหย่ือการประทุษร้ายทางเพศ ในการขอคำาส่ังศาล
ห้ามคู่กรณเีข้าใกล้และห้ามตดิต่อ ขอให้ศาลมอบอำานาจปกครองบุตร 
ช่วยดำาเนนิเรื่องหย่า ช่วยเรื่องสิทธิการเยี่ยมบุตร และค่าเล้ียงดูบุตร
หรือค่าเล้ียงชีพอดตีคู่สมรส

สวัสดกิารรฐับาล
• มอบความช่วยเหลือเพ่ือย่ืนเรื่องขอสวัสดกิาร
ด้านปัจจยั 4 จากรัฐบาล (อาหาร ทีพั่กอาศยั 
สุขภาพ และบรกิารด้านอ่ืนๆเพ่ือให้คุณสามารถพ่ึง
ตัวเองได้)

การว่าจ้างงาน
• ช่วยเหลือเหย่ือทีถู่กนายจ้างเอารัดเอาเปรยีบด้วยการขโมยค่าแรง 
ถูกปฏเิสธไม่ให้ได้รับผลประโยชนจ์ากประกันการว่างงาน
• ให้คำาปรึกษาผู้ทีถู่กยุตกิารจ้างงานโดยมิชอบ และผู้ทีถู่กเลือก
ปฏบิัตใินทีท่ำางาน

การลบข้อมูลออกจากประวัตอิาชญากรรม
• ช่วยลบข้อมูลออกจากประวัตอิาชญากรรมเพ่ือให้คุณมีโอกาสทีด่ี
ขึ้นในการสมัครงานและเพ่ิมโอกาสในการหาทีอ่ยู่อาศยั

หนีจ้ากการกูย้ืมเพ่ือการ
ศกึษา 
• ช่วยเหลือผู้ทีไ่ม่สามารถชำาระหนี้
จากการกู้ยืมเพ่ือการศกึษาเนื่อง
ด้วยความพิการ หรือเป็นผู้กู้ยืมจาก
วทิยาลัยหรือมหาวทิยาลัยเอกชน
ทีท่ำาการปล่อยกู้ด้วยการล่าเหย่ือ
สินเช่ือ โฆษณาหลอกลวง และใช้วธีิ
อย่างผิดกฎหมายในการปล่อยกู้

การป้องกนัการไล่ที่
• ทำาหน้าทีเ่ป็นทนายความให้บรกิารสำาหรับผู้ทีถู่กไล่ทีอ่ย่างผิด
กฎหมาย
• ช่วยเหลือผู้เช่าและผู้อยู่ในโครงการช่วยเหลือชำาระค่าเช่าโดย
รัฐบาล (ทีเ่รยีกว่า Section 8) ทีป่ระสบปัญหาถูกไล่ทีห่รือสูญ
เสียเงนิช่วยเหลือจากรัฐบาล
• ช่วยเหลือผู้เช่าทีถู่กเจ้าของทีด่นิเอารัดเอาเปรยีบ อาศยัอยู่
ในสภาพแวดล้อมทีย่่ำาแย่ ทำาการร้องเรยีนเพ่ือปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั รวมถึงการเจรจาเพ่ือขอลดค่าเช่า
• รักษาการเช่าภายใต้ Rent Stabilized Ordinance (RSO) 
หรือกฎหมายเพ่ือควบคุมการปรับขึ้นค่าเช่า ป้องกันการละเมิด
กฎหมายดังกล่าว

ทีอ่ยู่อาศยัและปัญหาคนไรบ้้าน
• ป้องกันการไล่ทีอ่ย่างไม่เป็นธรรม รักษาและเพ่ิมจำานวน
โครงการทีอ่ยู่อาศยัราคาย่อมเยาสำาหรับผู้มีรายได้น้อย
• ปกป้องสิทธ์ิของผู้ไร้บ้านและครอบครัว
• มอบบรกิารด้านกฎหมายแก่ครอบครัวทีเ่ส่ียงต่อการกลายเป็นผู้
ไร้บ้านหรือเส่ียงต่อการถูกไล่ทีใ่นมณฑลลอสแอนเจลิส

อิมมิเกรช่ัน
• มอบความช่วยเหลือและบรกิาร
ด้านกฎหมายแก่เหย่ือความรุนแรงใน
ครอบครัว เหย่ือทารุณกรรม เหย่ือ
การค้ามนุษย์ และเหย่ือความรุนแรง
คดอ่ืีนๆ ทีไ่ม่มีสถานะอิมมิเกรช่ัน และ
มีความเส่ียงต่อการถูกเนรเทศโดย 
USCIS (สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และสัญชาต)ิ

• มอบความช่วยเหลือและบรกิารด้านกฎหมายในเคสของ USCIS 
เพ่ือการแปลงสัญชาตเิป็นพลเมืองสหรัฐฯ (โปรดทราบ: คุณอาจมี
สิทธิใ์นการรบับรกิารจาก LAFLA ในการยืน่เรือ่งขอสถานะอิมมิเก
รชัน่หากคุณเป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครวั เหยือ่ทารุณกรรม 
เหยือ่การค้ามนุษย์ และเหยือ่ความรุนแรงคดีอืน่ๆ ไม่ว่าคดีนัน้จะเกิด
ขึน้ทีใ่ดก็ตาม)

ศนูย์ความยุตธิรรมเพ่ือ
ทหารผ่านศกึ
• เป็นกระบอกเสียงให้ทหารผ่านศกึ
เพ่ือการย่ืนเรื่องขอสวัสดกิาร รับเงนิ
ช่วยเหลือรายเดือน ประกันสุขภาพ 
และสวัสดกิารด้านทีอ่ยู่อาศยั
• ช่วยย่ืนเรื่องเพ่ือยกเลิกใบส่ังจาก
ตำารวจจราจร และช่วยลบข้อมูลออก
จากประวัตอิาชญากรรมเพ่ือให้ทหารผ่านศกึได้เริม่ต้นชีวติใหม่
• ช่วยเรยีกร้องความเป็นธรรมหากทหารผ่านศกึถูกปลดประจำา
การอย่างไร้เกยีรติ
• ป้องกันปัญหาเพ่ือไม่ให้ทหารผ่านศกึกลายเป็นคนไร้บ้าน

รว่มมือกบับุคลากรการ
แพทย์
• มอบบรกิารด้านกฎหมายแก่ผู้ป่วย 
(เป็นบรกิารสำาหรับผู้ป่วยในความดูแล
ของแพทย์ทีท่ำางานร่วมกับ LAFLA 
เท่านั้น)

โครงการช่วยเหลือเหยือ่ทารุณกรรม
• มอบความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เป็นทนายความให้ และมอบ
ข้อมูลความรู้แก่ผู้อพยพทีเ่ป็นเหย่ือทารุณกรรม

โครงการเพ่ือการเข้าถงึชุมชนเอเชีย-แปซิฟิก 
• มอบความช่วยเหลือและข้อมูลความรู้ในภาษาต่างๆของชาว
เอเชีย-แปซิฟิก โดยคำานึงถึงวัฒนธรรมและวธีิการส่ือสารถึงผู้ที่
ประสบความชอกช้ำ าทางจติใจ

การช่วยเหลือองคก์รไม่
แสวงผลกำาไร
• สนับสนุนองคก์รไม่แสวงผลกำาไร
ในชุมชนต่างๆโดยมอบความรู้ด้าน
กฎหมาย เพ่ือสร้างชุมชนทีส่ดใส
และแข็งแกร่ง
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สาขา
1550 W. 8th St.
Los Angeles, CA 90017

ศาลเมือง 
1 E. Regent St. #107
Inglewood, CA 90301

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

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

ศาลเมือง  - 111 N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012
วันและเวลาทำาการ: วันจนัทร ์วันพุธ และวันศกุร ์เวลา 8.30 น.–12.00 น. 
และเวลา 13.00 น. – 15.00 น. (บ่ายโมง–บ่ายสามโมง) ปิดทำาการวันอังคาร
และวันพฤหสับดี
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจ่ะให้ความสำาคัญกับคดตี่อไปนี้เป็นลำาดับ
ต้นๆ ได้แก่คดคีวามรุนแรงในครอบครัว การขอคำาส่ังศาลห้ามคู่กรณเีข้าใกล้
และห้ามตดิต่อ และคดลัีกพาตัวเด็กหรือการหลบซ่อนเด็กจากผู้ปกครอง

ศาลเมือง  - 275 Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802
วันและเวลาทำาการ: วันจนัทร ์วันพุธ และวันศกุร ์เวลา 9.00 น.–12.15 น. 
และเวลา 13.15 น. – 15.30 น. (บ่ายโมงสิบห้า–บ่ายสามโมงครึ่ง) ปิดทำาการ
วันอังคารและวันพฤหสับดี
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจ่ะให้ความสำาคัญกับคดตี่อไปนี้เป็นลำาดับ
ต้นๆ ได้แก่คดคีวามรุนแรงในครอบครัว การขอคำาส่ังศาลห้ามคู่กรณเีข้าใกล้
และห้ามตดิต่อ และคดลัีกพาตัวเด็กหรือการหลบซ่อนเด็กจากผู้ปกครอง

ศาลเมือง - 1725 Main St. # 121, Santa Monica, CA 90401
วันและเวลาทำาการ: วันจนัทร–์วันศกุร ์เวลา 8.30 น.–11.00 น.
ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าทีจ่ะให้ความสำาคัญกับการขอคำาส่ังศาล
ห้ามคู่กรณเีข้าใกล้และห้ามตดิต่อเป็นลำาดับต้นๆ

ศาลเมือง 
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

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

สาขา
5228 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022

สาขา
7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003

สาขา
601 Pacific Ave.
Long Beach, CA 90802

ศนูย์อำานวยความสะดวกเพ่ือบรกิารดา้นกฎหมายดว้ยตนเอง
• ช่วยเหลือผู้ทีไ่ม่สามารถจ้างทนาย และเป็นทนายความให้กับตัว
เอง (ไม่ว่ารายได้หรือสถานะอิมมิเกรช่ันจะเป็นเช่นไรก็ตาม)
• ช่วยให้ข้อมูลและคำาแนะนำาด้านกฎหมาย ช่วยเตรยีมเอกสารสำาคัญ
และแบบฟอรม์สำาหรับใช้ในศาล ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่ง
• แนะนำาคุณไปยังเจ้าหน้าทีอ่งคก์รอ่ืนๆ หรือทนายความทีส่ามารถ
ช่วยคุณได้ตามความเหมาะสม

คลินิกกฎหมายสำาหรบัผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวั
• มอบความช่วยเหลือแบบองคร์วมให้กับเหย่ือความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมถึงการช่วยขอคำาส่ังศาลห้ามคู่กรณเีข้าใกล้และห้าม
ตดิต่อ และขอให้ศาลมอบอำานาจปกครองบุตรแก่คุณ ช่วยดำาเนนิ
เรื่องหย่า ช่วยย่ืนเรื่องต่อศาลเพ่ือพิจารณาสิทธิการเยี่ยมบุตร และ
ค่าเล้ียงดูบุตรหรือค่าเล้ียงชีพอดตีคู่สมรส

วันและเวลาทำาการ
สำาหรับการเข้าพบโดยไม่ได้นัดหมาย: วันจนัทร–์วันพฤหสับด ีเวลา 
8.30 น.–เทีย่งตรง และเวลา 13.00 น.–16.00 น. (บ่ายโมง–ส่ีโมง
เย็น) และวันศกุร ์เวลา 8.30 น.–เทีย่งตรง
สำานักงานสาขา Inglewood เปิดทำาการเวลา 9.00 น.

WWW.LAFLA.ORG

WWW.LAFLA.ORG

สายดว่น
โทร. 800-399-4529

เป็นองคก์รด้านกฎหมายซ่ึงไม่แสวงผลกำาไรทีท่ำา
หน้าทีป่กป้องและยกระดับสิทธ์ิของผู้ทีมี่รายได้น้อยห

รือผู้ด้อยโอกาส – เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับ
ประกันว่าทุกท่านสามารถเข้าถึงบรกิารด้านกฎหมาย

ในกระบวนการยุตธิรรม

สำานักงานของเรา


