
 
  

 دریافت رھنمایی حقوقی رایگان
) از راه تلیفون و  Legal Aid Foundation of Los Angeles، LAFLAھای حقوقی لوس آنجلس (پرسونل بنیاد مساعدت

از دوشنبھ الی جمعھ  4529-399-800توانند با نمبر تلیفون متقاضیان می سایت برای مساعدت بھ متقاضیان در دسترس ھستند.ویب
دسترسی   LAFLAبعد چاشت صرف پذیرش) با ما بھ تماس شوند و بھ خدمات   4:30الی  1بعد چاشت؛ یا  12ت الی قبل چاش 9(

 ساعت ھفت روز ھفتھ طرز اونالین تقاضا دھند.  24پیدا کنند؛ یا 

ھ  تماس گرفتت با شما بھ تماس شدید و صدای ریکارد شده شنیدید، لطفا یک پیغام صوتی بگذارید تا در اسرع وق LAFLAاگر با 
 شود.

 ) Self-Help Centersمراکز کمک بھ خود ( •
 عرضھ ۱۹ کوید بدلیل دارد امکان اما باشد، باز پیاده مردمان بروی محدود شکل بھ است ممکن ھمکاری خدمات مراکز

طرفین دعوی کھ مشکالت  .کنید مشاھده را ما  جدول  بیشتر ماتلومع برای. شود  بستھ ھم یا نماید تغیر خدمات این 
 1بعد چاشت روزھای دوشنبھ الی جمعھ و  12قبل چاشت الی  8:30، 0060-235-213توانند با نمبر عاجل دارند می

برای  برای رھنمایی گرفتن نجشنبھ با پرسونل کمک بھ خود بھ تماس شوند.بعد چاشت روزھای دوشنبھ الی پ  4:30الی 
 . منابع کمک بھ خود ما را بگردیدبھ تماس شوید یا  800-399-4529لطفا با نمبر مسائل دیگر، 

 ) Domestic Violence Clinicsھای خشونت خانگی (کلنیک •
بیچ، سانتا مونیکا) در تاون لوس آنجلس، النگا (داوناکم ممحر ی مستقر دھای خشونت خانگبرای امر توقف، کلنیک

بعد چاشت بھ شما  3تا  1بعد چاشت و ساعت  12قبل چاشت الی  9روزھای دوشنبھ، چھارشنبھ و جمعھ از ساعت 
 بھ تماس شوید.  8097داخلی   4529-399-800کنند. با نمبر مساعدت می

 ) Stay Housed LAاسکان در لوس آنجلس ( •
LAFLA این پروگرام، بھ  کند.مفتخر است کھ در اسکان در لوس آنجلس مشارکت دارد و بھ مستاجران خدمت می

دھندگان را بھ رھنمایی حقوقی ارجاع دھد و اجارهشان معلومات میمستاجران سراسر لوس آنجلس کانتی درباره حقوق
(در مورد اخراج، آزار و اذیت موجر، مساعدت خود  وق حقل درباره کنیم اگر کدام سواما مستاجران را تشویق می دھد.می

بھ  در پرداخت اجاره و بیشتر) و/یا ضرورت بھ وکالت قانونی دارند با بخش اسکان در لوس آنجلس بھ تماس شوند.
www.stayhousedla.org  بھ تماس شوید. 0040-694 (888)مراجعھ کنید یا با نمبر  

 رھنمایی عاجلی 
 بھ تماس شوید.  911د، لطفا با نمبر یتسھطر فوری اگر در خ 

) نمبر National Domestic Violence Hotlineاگر بھ خانھ امن عاجلی ضرورت دارید، با خط تلیفون ملی خشونت خانگی (
بھ    3940-339-800) نمبر Center for the Pacific Asian Familyآسیایی اقیانوس آرام (ھای یا مرکز فامیل 800-799-7233

 ید. شوس تما

 برای خروج سریع از این سایت اینجا کلیک کنید 

 توانم واجد شرایط شوم؟چگونھ می
افرادی کھ عوایدشان   کند.فدرال است و فقط بھ افراد با عواید کم کمک میھای حقوقی لوس آنجلس تابع مقررات فقر بنیاد مساعدت

با این حال، گاھی اوقات   ون فقر فدرال است واجد شرایط ھستند و احتماال برای دریافت مساعدت صالحیت دارند.انق  %125از کمتر 
بھ تماس شوید تا   4529-399-800نمبر  LAFLAبا  از قانون فقر فدرال ممکن است واجد شرایط باشند. %200افرادی با کمتر از 

 ر. ببینید آیا واجد شرایط ھستید یا خی

https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/self-help/self-help-how-to-guides/
https://www.google.com/


 
 توانیم بھ ھر شخص با ھر سطحی از عواید کمک کنیم.کمک بھ خود میز اکمرما در 

 خدمات 

خدمات  ):Asian Pacific Islander Community Outreachرسانی بھ جامعھ اھل جزایر پاسیفیک و آسیا (کمک •
 . APIدسترس لسانی برای متقاضیان قابل 

 ات و حمایت.قالم ،  ضانت، فسخامر توقف، حکم ح خشونت خانگی / حقوق فامیلی: •
 آمیز اشتغال. ھای تبعیضمعاشات پرداخت نشده، مزایای بیکاری، فسخ خسارت آمیز، شیوه اشتغال: •
 نی، کنترول اجاره.نشیاخراج ناصواب، مشکالت اسکان با کمک مصرف، شرایط زاغھ :دفاع از اخراج •
 ھای جنایی گذشتھ.پاک کردن محکومیت حذف کردن: •
ھای طبی و غیره)، بشمول  پوره کردن ضروریات اساسی (غذا، خانھ امن، مراقبت ایربی مزایای ی:مزایای دولت •

CalWORKs  ،CalFresh  ،CAPI ،Medi-Cal ،SSDI  وSSI  ،IHSS .و مراقبت پرورشگاھی ، 
 کن. ان مقرون بھ صرفھ، بیجاشدگی غیر منصفانھ، حقوق افراد فاقد مسکن، تبعیض در مس اسک خانمانی:اسکان و بی •
ھای اخراج، اعطای تابعیت، پناھندگی و انواع مختلف کمک بھ بازماندگان خشونت خانگی، تجاوز جنسی، رویھ ت:مھاجر •

 قاچاقبری انسان و سایر جرائم.
 ھای طبی. خدمات حقوقی برای مریض ھای طبی و حقوقی:مشارکت •
 ھای جامعھ محور. حمایت حقوقی از سازمان ھای غیرانتفاعی:مساعدت •
 نکول وام و تادیھ دوباره وام تحصیلی، کالھبرداری انتفاعی در کالج و غیره. تحصیلی: وام مربوط بھمسائل  •
 .. برای قربانیان شکنجھ.پناھندگی، امداد قانونی، مدیریت دوسیھ و . پروژه نجات یافتگان شکنجھ: •
  رای متقاعدین اردو.بو غیره  سوابق  مزایا، مسکن، حذف ):Veterans Justice Centerمرکز عدالت متقاعدین اردو ( •

  اینجا کلیک ھای آیندهبرای مشاھده لست کلنیک توانیم بھ شما مشاوره حقوقی ارائھ دھیم.ھمچنین ما تعدادی کلنیک داریم کھ در آن می
 کنید.

خود در محکمھ عالی لوس آنجلس بھ ترجمان شفاھی ضرورت دارید،  ا محاکمھتماع یشوید و برای اساگر در محکمھ حاضر می
 ttp://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspxh. توانید در اینجا تقاضا کنید:می

 

 کنیم ھا رسیدگی نمیمواردی کھ بھ آن
 کند:ذیل را اداره نمینجلس موارد آھای حقوقی لوس بنیاد مساعدت

 قانون جنایی •
 رفتار مذوم پولیس  •
 تخلفات وکال •
 افالس  •
 تصادفات موتر •
 خرد محاکم  ا دعوی ھا بدوسیھ •
 مشاوره اعتباری  •
 تصدیق صحت وصیت نامھ  •

 
 
 
 

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


 
 ارجاعات 

 .است کنند، آمدهیھا رسیدگی م در زیر لست مراجع، از جملھ خدمات ارجاع بھ وکالی خصوصی کھ بھ این نوع دوسیھ

 ھای جنایی / رفتار مذوم پولیسدوسیھ

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

 )The American Civil Liberties Unionھای مدنی آمریکا ( تحادیھ آزادیا
213-977-9500 

 تخلفات وکال

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

 )Outside of Californiaکالیفورنیا ( ارج ازخ
800-785-1200 

 افالس

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

 ) بدون نوبت قبلی  Bankruptcy Self-Help Officeدفتر کمک بھ خود افالس (
300 N. Los Angeles Street, 3rd Floor, Room 3132 

 Los Angeles, CA 90012 
 بعد چاشت 4:00بعد چاشت الی  2:00بعد چاشت،   12قبل چاشت الی  10:00دوشنبھ و چھارشنبھ  ی:ات کارساع

 اتومبیل  صادفاتت

 ) Los Angeles Bar Associationکانون وکالی لوس آنجلس (
213-243-1525 

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

 ) Long Beachبیچ (گ نال
 6235-491-562مشاور دعاوی خرد 

 لوس آنجلس 
 9759-974-213مشاور دعاوی خرد 

 گیری اعتباریجھت

 ) Clearpoint Financial Solutionل مالی کلیر پوینت (راه ح
877-422-9040 

 وصیتنامھ / تصدیق صحت وصیت نامھ



 
 ) Bet Tzedek Legal Servicesخدمات حقوقی بت زدک (

 0506-939-323وصیتنامھ)   (تنھا

 ) Los Angeles Bar Associationکانون وکالی لوس آنجلس (
213-243-1525 

 ی ی خصوصارجاعات بھ وکال

 کانون وکالی لوس آنجلس 
 213-243-1525 
 

 بیچگکانون وکالی الن 
 562-988-1122 

 ھای کوریاییکانون وکالی آمریکایی

 کانون وکالی چینی کالیفورنیای جنوبی

 ھا یھای جاپانکانون وکالی آمریکایی

 ھای تاییکانون وکالی آمریکایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartlaw.org/
http://longbeachlawyers.org/
http://longbeachlawyers.org/
https://kabasocal.org/about-us/
https://kabasocal.org/about-us/
https://kabasocal.org/about-us/
https://www.sccla.org/
https://www.jabaonline.org/
https://www.tabalawyers.org/
https://www.tabalawyers.org/
https://www.tabalawyers.org/
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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. 


