
احصل على مساعدة قانونیة مجانیة
متاحون   )مؤسسة المساعدة القانونیة في لوس أنجلوس(  Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA)يموظف إن

عن طریق   LAFLAالوصول إلى خدمات  لمقدمي الطلباتالخاص بنا. یمكن  اإللكترونيموقع اللمساعدة العمالء عبر الھاتف و
مساًء   4:30إلى  1أو من  ؛ظھًرا 12 إلىصباًحا  9، من االثنین إلى الجمعة (من 4529-399-800 رقم االتصال بنا على

 . 24/7التقدیم عبر اإلنترنت یمكن أو  ؛)فقطللتسجیل 

 قت ممكن. وسمعت تسجیالً، فیرجى ترك برید صوتي، وسیتم الرد على مكالمتك في أقرب و LAFLA مؤسسةإذا اتصلت بـ

 مراكز المساعدة الذاتیة •
مراكز المساعدة الذاتیة مغلقة حالیًا حتى إشعار آخر. یمكن للمتقاضین الذین لدیھم مشاكل عاجلة االتصال بفریق  

 1ظھًرا، من االثنین إلى الجمعة، ومن  12صباًحا إلى  8:30، من 213- 235- 0060المساعدة الذاتیة لدینا على الرقم  
، یرجى االتصال على  لى مساعدة بشأن المشكالت األخرىعمساًء، من االثنین إلى الخمیس. للحصول  4:30إلى 

أو تصفح موارد المساعدة الذاتیة الخاصة بنا. 800-399-4529
 المنزلي العنف  مكافحة عیادات •

مدینة لوس أنجلوس، لونج بیتش، سانتا   قلبالموجودة في دار القضاء (حة العنف المنزلي/األسري عیادات مكاف تقوم
  12 إلىصباًحا  9أیام االثنین واألربعاء والجمعة من الساعة  یةوامر التقییداأل ما یخصالمساعدة فیبتقدیم مونیكا)  
 للحصول على المساعدة. ،8097، الرقم الداخلي 4529-399-800اتصل بالرقم  .مساءً  3إلى  1 من ظھًرا و

• Stay Housed LA 
. یوفر ھذا البرنامج الجدید  Stay Housed LA برنامج خدمة المستأجرین كجزء منقیامھا بب LAFLA عتزت

المستأجرین بالمساعدة القانونیة. نحن نشجع   صلللمستأجرین عبر مقاطعة لوس أنجلوس معلومات حول حقوقھم وی 
ما یتعلق بعملیات اإلخالء  إذا كانت لدیك أسئلة حول حقوقك (فی Stay Housed LAـ المستأجرین بشدة على االتصال ب

كنت بحاجة إلى تمثیل قانوني. قم بزیارة  إذا المالك والمساعدة في اإلیجار وغیر ذلك) و/ أو ومضایقات
www.stayhousedla.org   0040-694 (888)أو اتصل بالرقم  . 

 مساعدة الطوارئ 
 .911محدق، یرجى االتصال برقم إذا كنت في خطر 

(الخط الساخن الوطني   National Domestic Violence Hotline بـ ، فاتصلمأوى في حاالت الطوارئإذا كنت بحاجة إلى 
آسیا والمحیط الھادئ)   عائالت(مركز   Center for the Pacific Asian Familyأو 7233-799-800للعنف المنزلي) على 

 . 3940-339-800 على

 .من ھذا الموقع السریعانقر ھنا للخروج 

 كیف یمكنني التأھل؟ 
الفیدرالیة الخاصة بالفقر وتساعد فقط األشخاص   اإلرشاداتباتباع  Legal Aid Foundation of Los Angeles مؤسسة قومت

الفیدرالیة الخاصة بالفقر مؤھلون ویمكن أن  اإلرشادات٪ من 125ذوي الدخل المنخفض. األشخاص الذین تقل دخولھم عن 
أقل من  دخل ألشخاص الذین لدیھم أن یتأھل ا من الممكنیكونوا مؤھلین للحصول على المساعدة. ومع ذلك، في بعض األحیان 

 لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً.    4529-399-800على LAFLA مؤسسة. اتصل بـاإلرشادات الفیدرالیة الخاصة بالفقر٪ من 200

 في مراكز المساعدة الذاتیة الخاصة بنا، یمكننا مساعدة أي شخص مھما كان مستوى الدخل.

https://www.google.com/


 خدماتال
 . API جالیاتالمنتمین لعمالء لخدمات یسھل الوصول إلیھا لغویًا ل جزر آسیا والمحیط الھادئ: جالیاتالتواصل مع  •
 دعم. الو ،الزیارات و ،فسخ الو ،بالحضانة واألوامر الخاصة ،تقییدیةالوامر األ قانون األسرة: / المنزليالعنف •
 ممارسات التوظیف التمییزیة. و، للعمالة المشروعاإلنھاء غیر وإعانات البطالة، واألجور غیر المدفوعة،  التوظیف: •
 السیطرة علىاإلسكان المدعوم، أوضاع العشوائیات،  مشاكلاإلخالء غیر المشروع،  اإلخالء:ب  متعلقالالدفاع  •

 اإلیجارات.
 اإلدانات الجنائیة السابقة. محو الشطب: •
، وما إلى  لغذاء، والمأوى، والرعایة الطبیةلتلبیة االحتیاجات األساسیة (ا مخصصات الحكومیة: مخصصات والمزایاال •

نظام التبني  ، وIHSS، و SSIو  SSDI، و Medi-Cal، و CAPI، و CalFresh، و CalWORKs، بما في ذلك )ذلك
   .(foster care) المؤقت

ما  التمییز فی و، سكن دیھممن لیس لالمشردین/حقوق وغیر العادل،  النزوحواإلسكان المیسور،  اإلسكان والتشرد: •
 السكن. یخص

من العنف المنزلي واالعتداء   نوأنواع مختلفة من اإلغاثة للناجی ،واللجوء ،والتجنس ،إجراءات الترحیل الھجرة: •
 الجنسي واالتجار بالبشر وغیرھا من الجرائم. 

 الخدمات القانونیة للمرضى.  الشراكات الطبیة القانونیة: •
 الدعم القانوني للمنظمات المجتمعیة.  دة غیر الربحیة:المساع •
في الجامعات االحتیال حاالت ، والسدادعملیة ب والض الط والتخلف عن سداد قر :طالبقروض الب اكل المتعلقةمشال •

 ، وما إلى ذلك. الھادفة للربح
 ضحایا التعذیب.  فیما یخص ، وما إلى ذلكلحاالتاللجوء، واإلغاثة القانونیة، وإدارة ا مشروع الناجین من التعذیب: •
 ، وما إلى ذلك للمحاربین القدامى.اإلدانات شطبو، واإلسكان، المزایا لمحاربین القدامى:الخاص باعدالة المركز  •

 العیادات القادمة.بللحصول على قائمة  انقر ھناأیًضا عددًا من العیادات حیث یمكننا تقدیم المشورة القانونیة لك.  نوفر

علیا، فیمكنك طلب  لجلستك أو محاكمتك في محكمة لوس أنجلوس ال فوري إذا كنت ذاھبًا إلى المحكمة وتحتاج إلى طلب مترجم
 . http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspxمترجم ھنا: 

 التي ال نتعامل معھا   قضایاال
 التالیة: الحاالتمع   Legal Aid Foundation of Los Angelesال تتعامل

 جنائيالقانون ال •
 الشرطةسوء سلوك  •
 ن سوء سلوك المحامی •
 فالساإل •
 حوادث السیارات •
 الدعاوى القضائیة الصغیرة •
 االستشارات االئتمانیة •
 الوصایاإثبات صحة •

https://lafla.org/self-help/calendar/
http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx


 اإلحاالت
أیًضا بإدراج نقابات   قمناكما   .LAFLAتعامل معھا تأدناه قائمة بالمنظمات التي قد تساعد في أنواع القضایا التي ال  لقد أوردنا

 إحالتك إلى محاٍم خاص.  نقاباتالمحامین. یمكن لھذه ال

 سوء سلوك الشرطة / القضایا الجنائیة

National Bar Association 
 (نقابة المحامین الوطنیة)

310-313-3700 

The American Civil Liberties Union 
 حریات المدنیة)األمریكي للتحاد ال(ا
 213-977-9500 

 ن المحامیسوء سلوك 

California State Bar 
 كالیفورنیا) بوالیة  نقابة المحامین الخاصة(

9053 -843 -800 

 كالیفورنیا خارج 
800-785-1200 

 فالساإل

Public Counsel 
 (مستشار عام)  

 704 داخلي ، 213-385-2977

 فقط بدون موعد مكتب المساعدة الذاتیة لإلفالس، الحضور 
 N. Los Angeles Street  300  -الطابق الثالث  - 3132 غرفة 

Los Angeles, CA 90012 
  ساءً م 4:00 إلى 2:00، اظھرً  12:00 إلى باحاص 10:00ساعات العمل: االثنین واألربعاء  

 حوادث السیارات 

Los Angeles Bar Association 
 (نقابة المحامین في لوس أنجلوس)

213-243-1525 

Loyola Conflict Resolution Center 
 (مركز حل النزاعات في لویوال) 

 213-736-1145 

Long Beach Small Claims Advisors 
 بیتش)  ستشارو المطالبات الصغیرة في لونج(م

562-491-6235 

Los Angeles Small Claims Advisors 
 (مستشارو المطالبات الصغیرة في لوس أنجلوس)

213-974-9759 



 االئتماني التوجیھ

Clearpoint Financial Solution 
877-422-9040 

 الوصایا إثبات صحة الوصایا / 

Bet Tzedek Legal Services 
 0506-939-323 فقط) الوصایا(

Los Angeles Bar Association 
 (نقابة المحامین في لوس أنجلوس)

213-243-1525 

 اإلحاالت إلى محاٍم خاص 

Los Angeles Bar Association 
 (نقابة المحامین في لوس أنجلوس) 

213-243-1525 

Long Beach Bar Association 
 بیتش)  (نقابة المحامین في لونج

562-988-1122 

Korean American Bar Association      
  )األمریكیة المحامین الكوریة نقابة(

Southern California Chinese Lawyers Association 
 (رابطة المحامین الصینیین في جنوب كالیفورنیا) 

Japanese American Bar Association 
 المحامین الیابانیة األمریكیة) نقابة(

Thai American Bar Association 
 المحامین التایالندیة األمریكیة)  نقابة(
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