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ผูส้นบัสนนุสทิธพิลเมอืงบรรลขุอ้ตกลงกบัEDD เพื�อปรบัปรงุ
บรกิารดา้นภาษา 

การดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุบรกิารดา้นภาษาจนถงึปี 2024 รบัประกนัวา่ EDD จะเคารพสทิธิ
พลเมอืงของชาวแคลฟิอรเ์นยี และยอมรบัความหลากหลายของภาษาในชุมชนตา่งๆ 

ซาคราเมนโต — ชยัชนะลา่สดุสําหรับชาวแคลฟิอรเ์นยีและสทิธทิางภาษา ผูท้ี�ไมไ่ดใ้ชภ้าษา
องักฤษเป็นภาษาหลกัจะสามารถเขา้ถงึบรกิารของ California Employment Development
Department (สาํนกังานพฒันาการจา้งงานของรฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอื EDD) ซึ�งมกีารประกนั
สงัคมกรณีการวา่งงาน (Unemployment Insurance หรอื UI) และเป็นกองทนุประกนัสงัคมของรัฐ
ที�ประชาชนสามารถรับสทิธิ�ประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงาน โดย Legal Aid Foundation of Los
Angeles (สาํนกังานกฎหมายลกี ั�ล เอด ฟาวเดช ั�น ณ นครลอสแอนเจลสิ หรอื LAFLA) Asian
Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (สมาคมเอเชี�ยนอเมรกินัเพื�อความยตุธิร
รมลอสแอนเจลสิ – คอคสัแผนกกฎหมายชุมชนเอเชยี หรอื ALC) California Rural Legal
Assistance, Inc. (องคก์รเพื�อชว่ยเหลอืทางกฎหมายในชนบทของแคลฟิอรเ์นยี หรอื CRLA)
Center for Workers’ Rights (ศนูยบ์รกิารเพื�อสทิธแิรงงาน หรอื CWR) และ Legal Aid at
Work (สาํนกังานกฎหมายลกี ั�ล เอด แอท เวริค์ หรอื LAAW) ไดบ้รรลขุอ้ตกลงกบั EDD เพื�อ
รับรองวา่ประชาชนจะสามารถเขา้ถงึสทิธิ�ประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงาน บรกิารดา้นตา่งๆ และแหลง่
ขอ้มลูสําคญัในทกุๆภาษาที�มผีูใ้ชใ้นแคลฟิอรเ์นยี

ขอ้ตกลงดงักลา่วเริ�มตน้จากการที� LAFLA รอ้งเรยีนไปยงั Department of Fair Employment and
Housing (กรมการจดัหางานและการเคหะที�เป็นธรรมแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอื DFEH) โดย
กลา่วหาวา่มกีารละเมดิสทิธกิารเขา้ถงึบรกิารดา้นภาษาอยา่งเป็นระบบ ทั �งในระดบัรัฐและระดบั
ประเทศ ซึ�งรัฐแคลฟิอรเ์นยีมมีาตรการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ และกําหนดใหม้บีรกิารที�ครอบคลมุ
และคํานงึถงึชาตกํิาเนดิ ชาตพัินธุ์ และภาษา โดยองคก์รดา้นกฎหมาย ALC, CRLA, CWR, และ
LAAW ไดร้ว่มรอ้งเรยีนพรอ้มกบั LAFLA โดยมี DFEH ทําหนา้ที�ไกลเ่กลี�ย และไดข้อ้ยตุใินที�สดุ
โดยขอ้ตกลงดงักลา่วไดรั้บการบนัทกึ ณ ศาลสงูมณฑลซาคราเมนโต ในการนี� Chinese for
Affirmative Action (องคก์รชุมชนจนีเพื�อนโยบายเรื�องความหลากหลายทางเชื�อชาตแิละ
มาตรการยนืยนัสทิธเิชงิบวก หรอื CAA) ไดร้ว่มบนัทกึขอ้ตกลงนี�ดว้ย

“เราขอชมเชยความเต็มใจและความตั �งใจของ EDD ที�จะใหป้ระชาชนในแคลฟิอรเ์นยีสามารถเขา้ถงึ
บรกิารดา้นตา่งๆ ไดง้า่ยขึ�น ไมว่า่จะใชภ้าษาใดกต็าม” คณุโจแอน ลี (Joann Lee) ทนายความ
พเิศษ โครงการความยตุธิรรมดา้นภาษาของ LAFLA กลา่ว “ขอ้ตกลงนี�จะทําให ้EDD ตอ้ง
รับผดิชอบตอ่การใหบ้รกิารในภาษาตา่งๆ ตามความตอ้งการของชมุชนและวฒันธรรมที�หลากหลาย
นอกจากนี� EDD ไมใ่ชเ่พยีงองคก์รเดยีวที�เคยทําผดิพลาดในเรื�องนี� เพราะยงัมอีกีหลายองคก์ร ทั �ง
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ระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิ�น ที�ยงัไมม่บีรกิารในภาษาตา่งๆอยา่งที�ควรจะมตีามกฎหมายของรัฐ รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีมปีระสทิธภิาพในการพัฒนาและสมควรที�จะพัฒนาบรกิารดา้นภาษา” 

รัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นหนึ�งในรัฐที�มคีวามหลากหลายทางภาษามากที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศ เกอืบ
ครึ�งหนึ�งของประชากรในรัฐนี�พดูภาษาอื�นที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษกบัคนในครอบครัว และกวา่ 7 ลา้น
คนพดูภาษาอื�นที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ซึ�งในแคลฟิอรเ์นยีมผีูใ้ชภ้าษาตา่งประเทศรว่ม 200 ภาษา แม ้
วา่ภาษาสแปนชิจะเป็นภาษาที�มผีูใ้ชเ้ยอะมากที�สดุ ประมาณ 64% ของประชากร แตก่ม็ชีาว
แคลฟิอรเ์นยีกวา่ 2.4 ลา้นคนที�ไมถ่นัดภาษาองักฤษ และใชภ้าษาอื�นนอกจากภาษาสแปนชิ

ในยามวกิฤตโรคระบาดโควดิ–๑๙ ผูท้ี�ตอ้งใชบ้รกิารของ EDD เพื�อรับสทิธิ�ประโยชนท์ดแทนกรณี
วา่งงานไดป้ระสบปัญหาอยา่งมากในการเขา้ถงึบรกิารนั�นๆ — ในชว่งเวลาหนึ�งมจํีานวนผูท้ี�สามารถ
ตอ่สายถงึเจา้หนา้ที�ไดจ้รงิเพยีงไมก่ี�เปอรเ์ซน็ต์ — ซึ�งเป็นสิ�งที�เพิ�มความยากลําบากสําหรับผูท้ี�
พยายามหาเลี�ยงตนเองและครอบครัว สําหรับผูท้ี�อดทนรอหลายชั�วโมงจนสามารถตอ่สายถงึ
เจา้หนา้ที�ได ้สว่นใหญก่ลบัตอ้งประสบปัญหาอกีขั �นเมื�อ EDD ไมม่บีรกิารลา่มภาษาสําหรับผูท้ี�ไมใ่ช ้
ภาษาองักฤษ ดว้ยเหตนุี�จงึทําใหห้ลายคนตอ้งยอมเสยีเงนิเพื�อจา้งบคุคลภายนอกใหช้ว่ยแจง้
เคลมประกนัการวา่งงาน และในหลายกรณีบคุคลภายนอกกไ็มเ่ขา้ใจวธิกีารใชบ้รกิาร จงึไมส่ามารถ
เคลมประกนัและไมไ่ดรั้บเงนิประกนันั�นอกีดว้ย ในรายงาน September 2020 EDD Strike Team
ของผูว้า่การรัฐฯ พบวา่ “ในยามที�ตอ้งการบรกิารจากรัฐ บคุคลที�ไมค่ลอ่งภาษาองักฤษจะพบกบั
ปัญหาและอปุสรรคที�ไมส่ามารถขา้มพน้ไปได”้

ผูอ้ยูอ่าศยัในมณฑลเคอรน์ และลกูความของ CRLA คณุเกรกอรโิอ ซานเชส (Gregorio
Sanchez) ไดก้ลา่วถงึอปุสรรคที�เขาเคยประสบ: “ผมพดูภาษามกิซเ์ทค (Mixteco) และผม
ประสบปัญหาหลายอยา่งในการพยายามเคลมประกนัการวา่งงานกบั EDD…ผมใชโ้ทรศพัทม์อืถอืส
มารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรไ์มเ่ป็น เพราะฉะนั�นเมื�อผมตอ้งการเคลมประกนัแตล่ะครั �ง ผมตอ้งขอให ้
คนๆหนึ�งชว่ย และเขาคดิเงนิผมทกุครั �งที�ผมตอ้งการความชว่ยเหลอื”

“การใหบ้รกิารดา้นภาษาเพื�อใหท้กุคนเขา้ถงึบรกิารตา่งๆนั�น ไมใ่ชเ่พยีงสิ�งที�ตอ้งทําเพื�อความถกู
ตอ้งทางกฎหมายและความถกูตอ้งทางคณุธรรมเทา่นั�น แตเ่ป็นสิ�งที�ตอ้งทําเพื�อป้องกนัการทจุรติ
และป้องกนัไมใ่หม้จิฉาชพีนําขอ้มลูสว่นตวัไปแอบอา้งใชทํ้าธรุกรรมไดอ้กีดว้ย” คณุมารสิา ลนัดนิ
(Marisa Lundin) ทนายความผูอ้าํนวยการแผนกกฎหมายเพื�อกลุม่ชนพื�นเมอืง องคก์ร
CRLA กลา่ว “เราหวงัวา่ผลลพัธท์ี�สําคญัที�สดุที�จะไดจ้ากขอ้ตกลงนี� คอืการที�ประชาชนอยา่งคณุเก
รกอรโิอ ซานเชส ผูท้ี�ไมใ่ชภ้าษาองักฤษ จะสามารถเขา้ถงึการบรกิารของ EDD ไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไมต่อ้งขอใหบ้คุคลอื�นชว่ย และไมต่อ้งแสดงขอ้มลูสว่นตวัแกบ่คุคลที�อาจเป็นมจิฉาชพี ที�คดิคา่จา้ง
ในการชว่ยสง่เคลมประกนัการวา่งงาน โดยที�ไมม่สี ิ�งใดยนืยนัวา่บคุคลนั�นจะสามารถสง่เคลมที�ถกู
ตอ้งและสง่เคลมให ้EDD ไดจ้รงิ”

คณุวนินี� เคา (Winnie Kao) ทนายความอาวโุส ณ สมาคมเอเชี�ยนอเมรกินัเพื�อความยตุธิรร
มลอสแอนเจลสิ – คอคสัแผนกกฎหมายชุมชนเอเชยี กลา่ววา่ “สําหรับหลายๆทา่นที�ไมค่ลอ่ง
ภาษาองักฤษ การที� EDD ไมม่บีรกิารดา้นภาษาในชว่งเวลาที�ผา่นมานั�น ถอืเป็นอปุสรรคใหญข่องผู ้
ที�ตอ้งการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารเพื�อชว่ยเหลอืตนเองและครอบครัว ความมุง่มั�นของ EDD ที�จะ
มอบบรกิารลา่มแปลภาษาใหท้นัทเีมื�อมผีูต้อ้งการตดิตอ่เจา้หนา้ที� จะสง่ผลกระทบเชงิบวกตอ่ชมุชน
ตา่งๆอยา่งเห็นไดช้ดัและรวดเร็ว การขยายบรกิารดา้นภาษาทางโทรศพัท์ และการแปลขอ้มลูสําคญั
เป็นภาษาตา่งๆของทวปีเอเชยี ตะวนัออกกลาง และภาษาอื�นๆ จะลดอปุสรรคที�เคยสรา้งความยาก
ลําบาก ทําใหห้ลายๆทา่นไมไ่ดรั้บสวสัดกิารและไมส่ามารถเคลมประกนัตั �งแตช่ว่งกอ่นและระหวา่ง
วกิฤตโรคระบาด” 
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“ขอ้ตกลงเรื�องบรกิารดา้นภาษาในระบบประกนัการวา่งงาน หรอื UI นี� จะเป็นกา้วที�ดใีนทศิทางที�ถกู
ตอ้ง” คณุแคทเธอรนิ วูท้ชเีอท (Katherine Wutchiett) ทนายความประจาํแผนกกฎหมาย
การทาํงานและครอบครวั สนง.กฎหมาย LAAW กลา่ว “ถงึเวลาแลว้ที� EDD จะสรา้งความ
เปลี�ยนแปลงแบบคูข่นานเพื�อบรกิารดา้นภาษาใหแ้กผู่รั้บสทิธิ�ประโยชนท์ดแทนกรณีลางานเพื�อ
ดแูลสมาชกิในครอบครวัแตย่งัไดร้บัคา่จา้ง (Paid Family Leave) และประกนัความ
ทพุพลภาพแหง่รฐั (State Disability Insurance) ซึ�งโครงการประกนัสงัคมเหลา่นี�ดํารงอยูไ่ดจ้าก
เงนิภาษีของทกุทา่นที�ทํางาน ซึ�งแรงงานในรัฐนี�มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษา
เพราะฉะนั�นสมาชกิในชมุชนตา่งๆของเราจะตอ้งไดรั้บการอํานวยความสะดวกเพื�อใหเ้ขา้ถงึบรกิาร
และสวสัดกิารเหลา่นั�น”

ผูนํ้าชมุชนตา่งๆและผูส้นับสนุนสทิธทิางภาษาไดส้รา้งความเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายครั�งใหญเ่มื�อ
ปีที�แลว้ เพื�อพัฒนาบรกิารดา้นภาษาในระบบการเคลมประกนั UI ซึ�งรวมถงึงบประมาณจํานวน $21
ลา้นเหรยีญสหรัฐ สําหรับระยะเวลาสองปี เพื�อปรับปรงุบรกิารในหลายๆภาษาของ EDD กฎหมาย
ฉบบันี�ยงักําหนดให ้EDD ทํารายงานสง่ถงึคณะกรรมาธกิารงบประมาณฝ่ายนติบิญัญัตแิละคณะ
กรรมาธกิารนโยบาย เพื�อรายงานสถานะของการใหบ้รกิารในภาษาตา่งๆสําหรับผูรั้บสทิธิ�ประโยชน์
Paid Family Leave และ State Disability Insurance ภายในวนัที� 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 โดย
เงื�อนไขในขอ้ตกลงนี�จะเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัมาตรการทางกฎหมายที�กลา่วมาขา้งตน้ดงันี�:

● มอบบรกิารลา่มภาษาตา่งๆ รวมทั �งภาษามอืแบบทนัที โดยใชบ้รกิารลา่มมอือาชพี หรอื
เจา้หนา้ที� EDD ที�สามารถพดูภาษานั�นๆได ้ ในกรณีที� EDD ไมส่ามารถหาลา่มใหผู้รั้บสทิธิ�
ประโยชนไ์ดท้นัทว่งทแีมจ้ะพยายามอยา่งถงึที�สดุแลว้ EDD จะตอ้งตดิตอ่ผูรั้บสทิธิ�
ประโยชนก์ลบัภายใน 5 วนัเมื�อมลีา่มในภาษาที�ตอ้งการแลว้ (อาจมขีอ้ยกเวน้ในบางกรณี)

● ขยายบรกิารดา้นภาษาสําหรับระบบการเคลมประกนั UI ทางโทรศพัท์ เพื�อเพิ�มภาษาที�ไมใ่ช่
ภาษาองักฤษจํานวน 7 ภาษาที�ใชเ้ยอะที�สดุในรัฐแคลฟิอรเ์นยี โดย EDD จะตอ้งทําสําเร็จ
ภายในสิ�นปีค.ศ. 2022 ขณะนี�บรกิารทางโทรศพัทม์ภีาษาสแปนชิ ภาษาจนีกลาง ภาษาจนี
กวางตุง้ และภาษาเวยีดนาม ขอ้ตกลงใหมน่ี�กําหนดใหเ้พิ�มบรกิารในภาษาเกาหลี ภาษาตา
กาล็อก และภาษาอารม์เีนยี

● แปลเอกสารสําคญัของระบบ UI ทั �งหมดเพื�อผูรั้บสทิธิ�ประโยชน์ ในภาษาที�ไมใ่ชภ่าษา
องักฤษจํานวน 15 ภาษาที�ใชเ้ยอะที�สดุในรัฐแคลฟิอรเ์นยี โดย EDD จะตอ้งทําสําเร็จภายใน
สิ�นปีค.ศ. 2022 โดยใชบ้รกิารนักแปลมอือาชพี ไมใ่ชเ่ครื�องแปลภาษา ภาษาเหลา่นี�คอื
ภาษาที�กลา่วมาขา้งตน้ รวมถงึภาษาอารบกิ ภาษาฟารซ์หีรอืที�เรยีกวา่ภาษาเปอรเ์ซยี ภาษา
ปัญจาบ ภาษารัสเซยี ภาษาญี�ปุ่ น ภาษาฮนิดี ภาษาเขมร (ภาษากมัพชูา) และภาษาไทย

● ปรับปรงุการเขา้ถงึบรกิารทางออนไลน์ โดยเพิ�มภาษาที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษจํานวน 7 ภาษา
ที�ใชเ้ยอะที�สดุในรัฐแคลฟิอรเ์นยี โดย EDD จะตอ้งทําสําเร็จภายในสิ�นปีค.ศ. 2024

“อกีหนึ�งคณุสมบตัเิดน่ของขอ้ตกลงนี�คอื การกําหนดให ้EDD เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื�อศกึษาวา่ชาว
แคลฟิอรเ์นยีไดรั้บประโยชนจ์ากบรกิารดา้นภาษาเพื�อเขา้ถงึระบบ UI อยา่งไรบา้ง และ EDD ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วกบัผูส้นับสนุนสทิธทิางภาษาอยา่งตอ่เนื�อง” คณุแดเนยีลา เออรบ์นั
(Daniela Urban) ผูอ้าํนวยการศนูยบ์รกิารเพื�อสทิธแิรงงาน (Center for Workers’ Rights หรอื
CWR) กลา่ว “เราคาดหวงัและรอคอยที�จะรว่มงานกบั EDD ตอ่ไป เพื�อใหม้ั�นใจวา่ความเปลี�ยนแปลง
ตา่งๆที�ระบใุนขอ้ตกลงนี� จะชว่ยสรา้งความแตกตา่งในเชงิบวกในชวีติของชาวแคลฟิอรเ์นยี”

โปรดอา่นขอ้ตกลงเต็มฉบบัซึ�งรวมมาตรการทกุขอ้

###

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB138
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB138
https://lafla.org/wp-content/uploads/2022/02/LAFLA-et-al.-v.-EDD-Stipulated-Settlement-Agreement.pdf


เกี�ยวกบัสาํนกังานกฎหมายลกี ั�ล เอด ฟาวเดช ั�น ณ นครลอสแอนเจลสิ (Legal Aid
Foundation of Los Angeles – LAFLA) 
สํานักงานกฎหมายลกีั �ล เอด ฟาวเดชั�น ณ นครลอสแอนเจลสิ (LAFLA) เป็นองคก์รดา้นกฎหมายซึ�ง
ไมแ่สวงผลกําไร ที�มเีป้าหมายเพื�อชว่ยเหลอืผูท้ี�มรีายไดน้อ้ยในมหานครลอสแอนเจลสิ ใหไ้ดรั้บ
ความยตุธิรรมที�เทา่เทยีมกนัทางกฎหมาย LAFLA สรา้งความเปลี�ยนแปลงในชวีติของลกูความ ทั �ง
จากการวา่ความในชั �นศาล การเปลี�ยนแปลงระบบ และการใหค้วามรูแ้กช่มุชน LAFLA มสํีานักงาน
อยูห่า้แหง่ในมณฑลลอสแอนเจลสิ รวมถงึศนูยบ์รกิารตนเองอกีสี�แหง่ในศาล พรอ้มดว้ยคลนิกิ
กฎหมายอกีสามแหง่สําหรับผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงในครอบครัว

เกี�ยวกบั California Rural Legal Assistance, Inc. (องคก์รเพื�อชว่ยเหลอืทางกฎหมายใน
ชนบทของแคลฟิอรเ์นยี หรอื CRLA)
องคก์รเพื�อชว่ยเหลอืทางกฎหมายในชนบทของแคลฟิอรเ์นยี (CRLA) มอบบรกิารและความรูด้า้น
กฎหมายฟรแีกผู่อ้ยูอ่าศยัในชนบทหลายหมื�นคน และวา่ความโดยไมค่ดิคา่วชิาชพี ฟ้องรอ้งคดเีพื�อ
ชว่ยเหลอืลกูความใหไ้ดรั้บคา่แรงที�เป็นธรรม หาที�พักอาศยัที�ปลอดภยั หาบรกิารสขุภาพ ตรวจสอบ
เพื�อใหม้ั�นใจวา่การศกึษาที�โรงเรยีนมคีณุภาพสําหรับบตุรหลาน และอื�นๆอกีมากมาย วสิยัทศันข์อง
เราคอืชนบทของแคลฟิอรเ์นยีที�ทกุคนจะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพในเกยีรติ ศกัดิ�ศรี และ
สทิธขิั �นพื�นฐาน โปรดเยี�ยมชมเว็บไซต:์ www.crla.org

เกี�ยวกบั Center for Workers’ Rights (ศนูยบ์รกิารเพื�อสทิธแิรงงาน หรอื CWR)
ศนูยบ์รกิารเพื�อสทิธแิรงงาน (CWR) เป็นองคก์รดา้นกฎหมายซึ�งไมแ่สวงผลกําไร กอ่ตั �งในเมอืงซา
คราเมนโต เป้าหมายหลกัคอืการสรา้งชมุชนที�คนงานจะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพในเกยีรติ
ศกัดิ�ศรี และ ความเป็นธรรม ในการทําใหเ้ป้าหมายนั�นกลายเป็นจรงิ เราไดม้อบบรกิารดา้นกฎหมาย
และวา่ความใหค้นงานผูม้รีายไดน้อ้ย เรยีกรอ้งการพัฒนากฎหมายเพื�อปรับปรงุกลไกการคุม้ครอง
สทิธแิรงงาน และสง่เสรมิการศกึษา การเคลื�อนไหวทางสงัคม และการสรา้งความเป็นผูนํ้าใหช้มุชน
ในมหานครซาคราเมนโต

เกี�ยวกบัสมาคมเอเชี�ยนอเมรกินัเพื�อความยตุธิรรมลอสแอนเจลสิ – คอคสัแผนกกฎหมาย
ชุมชนเอเชยี หรอื ALC)
คอคสัแผนกกฎหมายชมุชนเอเชยี (ALC) กอ่ตั �งขึ�นเมื�อปีค.ศ. 1972 โดยเป็นองคก์รดา้นกฎหมาย
และสทิธพิลเมอืงซึ�งไมแ่สวงผลกําไรแหง่แรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�มุง่เนน้ในการชว่ยเหลอืผู ้
อพยพชาวเอเชยีและหมูเ่กาะแปซฟิิกผูม้รีายไดน้อ้ย เราเขา้ใจวา่ความไมเ่ทา่เทยีมกนัทางสงัคม
เศรษฐกจิ การเมอืง และเชื�อชาติ ยงัคงเป็นปัญหาในสหรัฐฯ และ ALC มคีวามมุง่มั�นที�จะแสวง
หาความเทา่เทยีมและความยตุธิรรมเพื�อทกุภาคสว่นในสงัคม

เกี�ยวกบั Legal Aid at Work (สาํนกังานกฎหมายลกี ั�ล เอด แอท เวริค์ หรอื LAAW)
สํานักงานกฎหมายลกีั �ล เอด แอท เวริค์ (LAAW) เป็นองคก์รดา้นกฎหมายซึ�งไมแ่สวงผลกําไร เรา
มอบบรกิารแกค่รอบครัวผูม้รีายไดน้อ้ย โดยเราจัดคลนิกิกฎหมาย บรกิารสายดว่นทางโทรศพัท์
เขา้หาชมุชนเพื�อใหข้อ้มลูความรู ้ มอบบรกิารดา้นกฎหมายเป็นรายบคุคลและวา่ความโดยไมค่ดิคา่
วชิาชพี และเรยีกรอ้งการเปลี�ยนแปลงหรอืปรับปรงุนโยบายหรอืกฎหมาย

https://www.lafla.org/
https://www.lafla.org/
https://www.crla.org/
https://www.crla.org/
https://www.rightscenter.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/
https://www.legalaidatwork.org/

