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مراکز دسرتسی حقوقی خودیاری
کمک رسانی به افرادی که (رصف نظر از درآمد یا وضعیت • 

مهاجرت) وکیل خودشان هستند
ارائه اطالعات حقوقی، کمک رسانی در زمینه پر کردن فرم های • 

دادگاه و راهن�یی درباره انواع دعاوی حقوقی مدنی
ارجاع به وکالی خصوصی یا برنامه های خدمات حقوقی، در • 

صورت لزوم

روزها و ساعات کار

بنیاد کمک حقوقی لس آنجلس بنگاه حقوقی 
غیرانتقاعی است که برای دفاع(از) و پیشربد 
حقوق افراد محروم و تضمین دسرتسی همه 

به نظام قضایی فعالیت می کند. 

دفرتهای اجت�عی

 حضوری: دوشنبه تا پنج شنبه 8:30 تا 12 ظهر و 
1:30 تا 4:00 ب.ظ، جمعه فقط از 8:30 تا 12 ظهر
مرکز Inglewood از ساعت 9:00 صبح باز می شود

Inglewood دادگاهSanta Monica دادگاه
1 E. Regent St. #107

Inglewood, CA 90301
1725 Main St. #210

Santa Monica, CA 90401

Long Beach دادگاهTorrance دادگاه
275 Magnolia Ave. #3101

Long Beach, CA 90802
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

دفرتهای خشونت خانگی
ارائه کمک همه جانبه به بازماندگان خشونت خانگی، از جمله • 

دریافت احکام بازداشت و احکام حضانت، انحالل، بازدید و 
ح�یت

Los Angeles دادگاه

Long Beach دادگاه

Santa Monica دادگاه

N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012 111 پذیرش موکالن از 
08:30 صبح تا 12:00 ب.ظ و 01:00 تا 3:00 ب.ظ دوشنبه، چهارشنبه 

و جمعه انجام می گیرد. روزهای تعطیل: سه شنبه و پنج شنبه.
نوبت داده Üی شود، فقط مراجعه حضوری. پرونده های خشونت 

خانگی، احکام بازداشت و ربایش و پنهان کردن کودک در اولویت 
هستند.

Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802 275 پذیرش 
موکالن از 9:00 صبح تا 12:15 ب.ظ و 1:15 تا 3:30 ب.ظ دوشنبه و 

چهارشنبه انجام می گیرد. روزهای تعطیل: سه شنبه و پنج شنبه.
نوبت داده Üی شود، فقط مراجعه حضوری. پرونده های خشونت 

خانگی، احکام بازداشت و ربایش و پنهان کردن کودک در اولویت 
هستند.

Main St. # 121, Santa Monica, CA 90401 1725 پذیرش 
موکالن از 8:30 صبح تا 11 ق.ظ دوشنبه تا جمعه انجام می گیرد.

کمک رسانی به موکالنی که حضوری برای دریافت احکام بازداشت 
مراجعه می کنند.

Ron Olson Justice Center 
(مرکز عدالت رون اولسون)

Santa Monica

1550 W. 8th St. 
Los Angeles, CA 90017

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

Los Angeles رشق Los Angeles جنوب

Long Beach

5228 Whittier Blvd. 
Los Angeles, CA 90022

7000 S. Broadway 
Los Angeles, CA 90003

601 Paciãc Ave. 
Long Beach, CA 90802

خط راهن�
تلفن: 800-399-4529



213-640-3887               
323-801-7987                                     

TIENG VIET 323-801-7923                           

Español 800-399-4529
323-801-7913
323-801-7912

دریافت کمک حقوقی
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ارائه درخواست آنالین در

با ما æاس بگیرید 

 9 صبح تا 12 ظهر
دوشنبه تا جمعه

به دفرت LAFLA مراجعه کنید

به دفرت LAFLA مراجعه کنید

www.laÆa.org

800-399-4529

دریافت کمک به زبان خودتان

LAFLA خدمات حقوقی
مقابله با اخراج

پذیرش وکالت رایگان مستقیم افراد دچار اخراج غیرقانونی• 
دفاع از ساکنان مسکن عمومی و دارندگان سند «بخش 8» • 

در برابر محرومیت از مسکن/یارانه. کمک رسانی به موکالن 
دچار رشایط زندگی نامطلوب برای استفاده از خدمات 

تعمیر و کاهش اجاره بها
حفظ اجاره نشینی با «حکم تثبیت اجاره بها» (RSO) و • 

RSO پیشگیری از نقض

مسکن و بی خاÉانی
پیشگیری از جابجایی غیرمنصفانه؛ تامین و توسعه مسکن • 

ارزان-قیمت
دفاع از حقوق افراد و خانواده های بی خاÜان• 
ارائه خدمات حقوقی به خانوارهای بی خاÜان و/یا در • 

معرض اخراج در کانتی لس آنجلس

خشونت خانگی/حقوق خانواده

مهاجرت

کمک رسانی و پذیرش وکالت مراجعان آسیب دیده از خشونت خانگی 
و تجاوز خانگی، در زمینه دریافت احکام بازداشت و احکام حضانت، 

انحالل، بازدید و ح�یت

مزایای دولتی

اشتغال

محو کردن

کمک رسانی و پذیرش وکالت قربانیان 
ثبت نشده خشونت خانگی، شکنجه، 

قاچاق انسان و دیگر موارد سوء استفاده 
جدی در پرونده های اخراج و پرونده های 

USCIS نزد

کمک رسانی و پذیرش وکالت افراد درگیر دعاوی USCIS در زمینه 
کسب تابعیت ایاالت متحده (توجه: در صورتی ممکن است واجد رشایط 

دریافت کمک از LAFLA در زمینه حفظ وضعیت مهاجرت خود محسوب شوید 
که قربانی خشونت خانگی، تجاوز جنسی، کودک آزاری، قاچاق انسان، شکنجه و 

دیگر جرایم جدی، رصف نظر از محل وقوع این جرایم، شده باشید.)

کمک رسانی به افراد در زمینه بهره مندی از مزایای 
مرتبط با نیازهای اساسی (غذا، رسپناه، خدمات 
درمانی و خدمات ویژه دستیابی به خودکفایی)

مقابله با دزدی دستمزد و عدم پذیرش مزایای بیمه بیکاری

ارائه مشاوره در زمینه فسخ غیرقانونی و روال های استخدام تبعیض آمیز

پاکسازی سابقه محکومیت کیفری برای فراهم کردن امکان دسرتسی 
افراد به موقعیت های بهرت در زمینه مسکن و اشتغال

مسائل مربوط به وام دانشجویی
کمک رسانی به افرادی که به دلیل 

ازکارافتادگی قادر به بازپرداخت وام 
دانشجویی نیستند یا در کالج های 

غیرانتفاعی مرتکب اقدامات غیرمنصفانه، 
فریبنده یا غیرقانونی ثبت نام کرده اند

 مرکز عدالت
کهنه رسبازان

ح�یت از کهنه رسبازان در زمینه 
دستیابی به درآمد مادام العمر و 

مزایای بهداشت و مسکن

ابطال جرایم و حذف محکومیت ها برای فراهم کردن امکان 
رشوع زندگی تازه برای کهنه رسبازان

اصالح حکم غیرمنصفانه اخراج غیرآبرومندانه
پیشگیری از بی خاÜان شدن کهنه رسبازان

 همکاری
پزشکی-حقوقی

فراهم کردن امکان دسرتسی به خدمات 
حقوقی برای بی�ران (فقط از طریق 

ارائه دهندگان خدمات درمانی که 
با LAFLA همکاری می کنند، ارائه 

می شود)

طرح بازماندگان شکنجه
ارائه کمک حقوقی، خدمات وکالت و آموزش همگانی به 

مهاجران قربانی شکنجه

 طرح کمک رسانی به جامعه آسیایی و
(API) جزیره نشین پاسیفیک

ارائه کمک با زبان قابل فهم و با رعایت الزامات فرهنگی و 
مرتبط با تروما به موکالن API با زبان ترجیحی آنها، با امکان 

LAFLA دسرتسی به همه خدمات

کمک غیرانتفاعی
ارائه کمک حقوقی به سازمان های 

جامعه-محور در زمینه ایجاد جوامع 
سا^ و برخوردار از توانایی اقتصادی

562-304-2535      
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