
 دریافت کمک حقوقی رایگان 
) برای کمک بھ  Legal Aid Foundation of Los Angeles، LAFLAآنجلس (ھای حقوقی لس کارکنان بنیاد کمک

4529-399-800توانند با تماس با ما از طریق شماره متقاضیان می کنندگان از طریق تلفن و وبسایت ما در دسترس ھستند.مراجعھ 
دسترسی پیدا   LAFLAبعد از ظھر فقط برای پذیرش) بھ خدمات  4:30الی  1بعد از ظھر؛ یا  12صبح تا  9ھ تا جمعھ (از دوشنب 

 روزی و در تمام روزھای ھفتھ بھ صورت آنالین درخواست دھند. کنند؛ یا بھ صورت شبانھ 

تی بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس  شنوید، لطفا یک پیغام صوای را می گیرید و صدای ضبط شده تماس می  LAFLAاگر با 
 گرفتھ شود. 

 ) Self-Help Centersمراکز خودیاری ( •
توانند با کارکنان طرفینی کھ با مسائل فوری مواجھ ھستند می در حال حاضر مراکز خودیاری تا اطالع ثانوی بستھ ھستند.

بعد از ظھر   4:30تا  1ی دوشنبھ تا جمعھ و بعدازظھر روزھا  12صبح تا  8:30، 0060-235-213خودیاری ما بھ شماره 
تماس   4529-399-800برای کمک در رابطھ با سایر مسائل، لطفا با شماره  روزھای دوشنبھ تا پنجشنبھ تماس بگیرند.

 بگیرید یا منابع خودیاری ما را بررسی کنید. 
 ) Domestic Violence Clinicsھای خشونت خانگی (کلینیک  •

بیچ، سانتا مونیکا) در روزھای  آنجلس، النگ تاون لس گی مستقر در ساختمان دادگستری ما (داون ھای خشونت خان کلینیک
بعد از ظھر در زمینھ دستورات بازدارنده   3تا  1بعد از ظھر و ساعت  12صبح تا  9دوشنبھ، چھارشنبھ و جمعھ از ساعت 

 ید.تماس بگیر 8097داخلی  4529-399-800کنند. با شماره بھ شما کمک می 
 ) Stay Housed LAآنجلس (برخورداری از مسکن در لس  •

LAFLA  این  کند.آنجلس بھ مستاجران خدمت می مفتخر است کھ بھ عنوان بخشی از برنامھ برخورداری از مسکن در لس
وقی  دھندگان را بھ کمک حقکند و اجاره آنجلس کانتی را نسبت بھ حقوق خود آگاه می برنامھ جدید، مستاجران سراسر لس 

کنیم کھ در صورت داشتن سوال در مورد حقوق خود (در مورد اخراج، آزار و  ما مستاجران را تشویق می  دھد.ارجاع می 
اذیت صاحبخانھ، کمک در پرداخت اجاره و موارد دیگر) و/یا نیاز بھ وکالت قانونی، با بخش برخورداری از مسکن در  

  تماس بگیرید. 0040-694 (888)مراجعھ کنید یا با شماره  www.stayhousedla.orgبھ  آنجلس تماس بگیرند.لس 

 کمک اضطراری 
 تماس بگیرید. 911اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، لطفا با شماره 

) بھNational Domestic Violence Hotlineشونت خانگی (اگر بھ سرپناه اضطراری احتیاج دارید، با خط تلفن ملی خ
) بھ  Center for the Pacific Asian Familyھای آسیایی اقیانوس آرام ( کز خانواده مر یا 7233-799-800شماره 
 تماس بگیرید. 3940-339-800شماره 

 ا کلیک کنید برای خروج سریع از این سایت اینج

 توانم واجد شرایط شوم؟ چگونھ می
افرادی کھ   کند.کند و فقط بھ افراد کم درآمد کمک می یمقررات فقر فدرال را دنبال م آنجلسھای حقوقی لس بنیاد کمک

از مقررات فقر فدرال است واجد شرایط ھستند و از صالحیت الزم برای دریافت کمک   %125درآمدشان کمتر از 
 یط باشند.ل ممکن است واجد شرااز مقررات فقر فدرا  %200با این حال، گاھی اوقات افرادی با کمتر از  ھستند. برخوردار 

 تماس بگیرید تا ببینید آیا واجد شرایط ھستید یا خیر.  4529-399-800بھ شماره  LAFLAبا 

 توانیم بھ ھر کسی با ھر سطحی از درآمد کمک کنیم.ما در مراکز خودیاری می

https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/


ماتخد
خدمات ):Asian Pacific Islander Community Outreachرسانی بھ جامعھ اھل جزایر پاسیفیک و آسیا (کمک·

 . APIکنندگان قابل دسترس زبانی برای مراجعھ 
 دستورات بازدارنده، حکم حضانت، فسخ، مالقات و پشتیبانی.  خشونت خانگی / حقوق خانواده:·
 آمیز اشتغال. ھای تبعیضی بیکاری، خاتمھ اشتباه، شیوه دستمزد پرداخت نشده، مزایا اشتغال:·
 نشینی، کنترل اجاره. ای، شرایط زاغھ اشتباه، مسائل مربوط بھ مسکن یارانھ ھای تخلیھ  :دفاع از تخلیھ·
 ھای جنایی گذشتھ. پاک کردن محکومیت  حذف کردن:·
 CalWORKsھای پزشکی و غیره)، از جملھ بت مزایایی برای تامین نیازھای اساسی (غذا، سرپناه، مراق مزایای دولتی:·

،CalFresh ،CAPI ،Medi-Cal ،SSDI   وSSI، IHSS .و مراقبت پرورشگاھی ، 
 مسکن مقرون بھ صرفھ، جابجایی ناعادالنھ، حقوق افراد فاقد مسکن، تبعیض در مسکن. خانمانی:مسکن و بی ·
ھای اخراج، اعطای تابعیت، پناھندگی و انواع مختلف کمک بھ بازماندگان خشونت خانگی، تجاوز جنسی،  رویھ  مھاجرت:·

 قاچاق انسان و سایر جرائم. 
 خدمات حقوقی برای بیماران. ھای پزشکی و حقوقی:مشارکت ·
 ھای جامعھ محور. حمایت حقوقی از سازمان  ھای غیرانتفاعی:کمک·
 نکول وام و بازپرداخت وام تحصیلی، کالھبرداری انتفاعی در کالج و غیره. ی:مسائل مربوط بھ وام تحصیل ·
 ناھندگی، امداد قانونی، مدیریت پرونده و ... برای قربانیان شکنجھ. پ  پروژه بازماندگان شکنجھ:·
 مزایا، مسکن، حذف سوابق و غیره برای جانبازان. ):Veterans Justice Centerمرکز عدالت جانبازان ( ·

اینجاھای آینده ینیک برای مشاھده لیست کل توانیم بھ شما مشاوره حقوقی ارائھ دھیم.ین ما تعدادی کلینیک داریم کھ در آن می ھمچن 
 کنید. کلیک

توانید در اینجا  لس بھ مترجم ھمزمان نیاز دارید، میآنجروید و برای دادرسی یا محاکمھ خود در دادگاه عالی لس اگر بھ دادگاه می 
 http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx. درخواست دھید:

 برای مطالعھ بروشور فارسی ما اینجا کلیک کنید. 

 کنیمھا رسیدگی نمیمواردی کھ بھ آن 
 کند:آنجلس بھ موارد زیر رسیدگی نمی ھای حقوقی لس کبنیاد کم

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

قانون کیفری  
تخلفات پلیس  
تخلفات وکال  
ورشکستگی  

تصادفات اتومبیل 
مشاوره اعتباری  

گواھی انحصار وراثت  

https://lafla.org/self-help/calendar/
https://lafla.org/self-help/calendar/
http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/03/LAFLA_Brochure_Espanol_2020.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2021/11/LAFLA-2021-Farsi-Brochure.pdf


 ارجاعات

 کنند، آمده است. ھا رسیدگی مین نوع پرونده در زیر لیستی از مراجع، از جملھ خدمات ارجاع بھ وکالی خصوصی کھ بھ ای 

 ھای جنایی / تخلفات پلیس رونده پ

 ) National Bar Associationکانون وکالی ملی (
310-313-3700 

 ) The American Civil Liberties Unionھای مدنی آمریکا (اتحادیھ آزادی 
213-977-9500 

 تخلفات وکال 

 ) California State Barکانون وکالی ایالتی کالیفرنیا (
800-843-9053 

 ) Outside of Californiaخارج از کالیفرنیا (
800-785-1200 

 ورشکستگی 

 ) Public Counselمشاوره عمومی (
 704، داخلی 213-385-2977

 ) بدون نوبت قبلیBankruptcy Self-Help Officeتگی (ورشکس  دفتر راھنمای
300 N. Los Angeles Street, 3rd Floor, Room 3132 

 Los Angeles, CA 90012 
 بعد از ظھر  4:00بعد از ظھر الی  2:00بعد از ظھر،  12صبح الی   10:00دوشنبھ و چھارشنبھ  ساعات کاری:

 تصادفات اتومبیل 

 ) Los Angeles Bar Associationس (آنجلکانون وکالی لس 
213-243-1525 

 ) Loyola Conflict Resolution Centerمرکز حل تعارض لویوال (
213-736-1145 

 ) Long Beachبیچ (النگ
 6235-491-562ھای کوچک  مشاور دعوی 

 آنجلس لس 
 9759-974-213ھای کوچک  مشاور دعوی 

 گیری اعتباری جھت 

 ) Clearpoint Financial Solutionراه حل مالی کلیر پوینت (
877-422-9040 

 وصیتنامھ / گواھی انحصار وراثت 

 ) Bet Tzedek Legal Servicesخدمات حقوقی بت زدک (
 0506-939-323(تنھا وصیتنامھ) 



 ) Los Angeles Bar Associationآنجلس (کانون وکالی لس 
213-243-1525 

 ارجاعات بھ وکالی خصوصی 

 آنجلس کانون وکالی لس 
213-243-1525 

 
 بیچ کانون وکالی النگ 
562-988-1122 

 ای تبارھای کرهکانون وکالی آمریکایی 

 کانون وکالی چینی کالیفرنیای جنوبی

 ھای ژاپنی تبار ن وکالی آمریکایی کانو

 ھای تای تبارکانون وکالی آمریکایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This translation was produced by LAFLA under 2018-V3-GX-K053, awarded by the Office for Victims of 
Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, and conclusions 
or recommendations expressed herein are those of the contributors and do not necessarily represent the 
official position or policies of the U.S. Department of Justice. 
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