
 
  

نالینا ی بھ صورت حضور   تلیفون  قیاز طر تماس   
. یسواالت عموم  درخواست آنالی ن۷/۲۴  

  از دوشنبھ تا جمعھ، ۴۵۲۹-۳۹۹-۸۰۰ بھ شماره 
با ما   ۰۴:۳الی  ۱ بعد از ظھر یا  ۱۲الی  ۹ساعت 

   .   دی ری بگ تماس

تماس     را  شده ضبطی صدا  و دی گرفت  LAFLA اگر با  

     در اسرع  شما  تماس و  دی بگذاراْ یک پیام لطف ،شنیدید

                                  . شد  خواھد  برگردانده وقت 

 

ی.  خشونت خانگ ی ھا ک ینیکل  

:دی ری تماس بگ  LAFLA یخشونت خانگ  با خط تلفن     

در   ۸۰۹۴ی داخلو بعٌد شماره  ۸۰۰-۳۹۹-۴۵۲۹
  و  بعد از ظھر ۱۲صبح تا   ۹ ساعت  جمعھ از   یروزھا

.دی ری بگ با ما تماس  ۳تا  ۱از   

سھ   یخشونت خانگ ی مجاز کی ن ی کل کی  نی ما ھمچن 
صبح   ۹از ساعت زوم  ق ی طراز    شنبھ ھا و پنجشنبھ ھا

  تماس شماره  .م ی کن  یبعد از ظھر برگزار م ۱۲ تا
کمک  ی) شماره داخل بدون(۸۰۰-۳۹۹-۴۵۲۹

.دی بخواھ  

 

. یحقوقکمک ھا خودی  همکاری مرا�ز   

مربوطھ کھ دوراز   مندکار توانند با ی م دعوا نی طرف
شنبھ  از دو۰۶۰۰-۲۳۵-۲۱۳با شماره  دسترسی است 

  ، بعد از ظھر ۱۲ الیصبح  ۸:۳۰تا جمعھ، از ساعت 
بعد از   ۴:۳۰ الی ۱ از ساعت  دوشنبھ تا پنجشنبھ  و

لطفاً  برای کمک ھا دیگر مسایل  .دی ری تماس بگ عصر
منابع  ای  دی ری تماس بگ ۴۵۲۹-۳۹۹-۸۰۰ با شماره

   .دی ما را مرور کن ھمکاری 

 منابع ھمکاری.

 

. جمعیتدفاتر   

بعد از   ۵ الی صبح  ۹جمعھ،   الی ز دوشنبھ  ا
. باز است  عصر  

مراجعھ کنید. مکان ھا را ذیل ادرس با   

 مکان ھا را بب ی ن ی د.

 

ی.  خشونت خانگ ی ھا ک ینیکل  

:داونتاون لوس آنجلس، النگبیچ  

  ۱۲ لیصبح ا ۹دوشنبھ ھا و چھارشنبھ ھا، 
.  باز است ۳بعد از ظھر تا  ۱بعد از ظھر و  

مراجعھ کنید. رامکان ھا با ادرس ذیل   

  مکان ھا را بب ی ن ی د.

 

:سانتا مونیکا  

دوشنبھ، چھارشنبھ و جمعھ از    یروزھا
.  صبح باز است  ۱۱صبح تا  ۸:۳۰ساعت   

مراجعھ کنید  مکان ھا رابا ادرس ذیل   

 مکان ھا را بب ی ن ی د.

 

ی. حقوقکمک ھا ی خود همکاری مرا�ز   

  در حال حاضر مراکز خدمات ھمکاری 
دعوا   نی طرف ی برای رو ادهی کمک پ امکانات 

بازداشت    ی پاسخ ھاو  ھستند ندهی کھ خود نما
دستور    یدرخواست ھای و رقانون ی کننده غ
ارند.د بی منع تعق  

 ۰۰۰۶-۲۳۵-۲۱۳درشماره   قبل از مراجعھ
صبح  ۸:۳۰از دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت   

  دوشنبھ تا پنجشنبھ و  بعد از ظھر،  ۱۲ الی
تماس   عصربعد از  ۴:۳۰ الی  ۱ از ساعت 

https://laflaoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=129&h=daa817&
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. دی ری بگ  

مراجعھ کنید. مکان ھا رابا ادرس ذیل   

 مکان ھا را بب ی ن ی د. 

 

 
 )Stay Housed LA( اسکان 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 اجاره شان معلومات می مستاجران سراسر لوس آنجلس کانتی درباره حقوق 

(در مورد اخراج، آزار و اذیت موجر، مساعدت  خود  وق حقل درباره  گر کدام سواکنیم اما 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  

 لیرھنمایی عاج
 بھ تماس شوید.  911د، لطفا با نمبر ی ت سھطر 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 ) نمبرCenter 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
یدشان  افرادی کھ عوا کند.فدرال است و فقط بھ افراد با عواید کم کمک می ھای 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.ان ق  %125از کمتر 
بھ تماس شوید تا   4529-399-800نمبر  LAFLAبا  از قانون فقر فدرال ممکن است واجد شرایط باشند. %200افرادی با کمتر از 

 ر. ھستید یا خی ببینید آیا واجد شرایط 

 توانیم بھ ھر شخص با ھر سطحی از عواید کمک کنیم. کمک بھ خود می ز 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. ق ال م، ضانت، فسخحکم ح امر توقف،   خشونت خانگی / حقوق فامیلی: •
 آمیز اشتغال. ھای تبعیضمعاشات پرداخت نشده، مزایای بیکاری، فسخ خسارت آمیز، شیوه  اشتغال: •
 نی، کنترول اجاره. نشی اخراج ناصواب، مشکالت اسکان با کمک مصرف، شرایط زاغھ  :دفاع از اخراج •
 تھ. ھای جنایی گذشپاک کردن محکومیت  حذف کردن: •
ھای طبی و غیره)، بشمول  پوره کردن ضروریات اساسی (غذا، خانھ امن، مراقبت  ای رب ی مزایای  ی:مزایای دولت  •

CalWORKs ،CalFresh ،CAPI ،Medi-Cal ،SSDI  وSSI ،IHSS .و مراقبت پرورشگاھی ، 
 کن. کن، تبعیض در مسان مقرون بھ صرفھ، بیجاشدگی غیر منصفانھ، حقوق افراد فاقد مساسک خانمانی: اسکان و بی  •

https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://www.google.com/


 
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  •
 جامعھ محور. ھای 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.ب و غیره  سوابق  ا، مسکن، حذفمزای  ):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 محاکمھ تماع ی ید و برای اسشواگر در محکمھ حاضر می 
 ttp://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspxh.  توانید در اینجا تقاضا کنید:می

 

 کنیمھا رسیدگی نمیمواردی کھ بھ آن 
 کند:ذیل را اداره نمینجلس موارد آھای حقوقی لوس نیاد مساعدتب 

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

 

 ارجاعات

 . است  د، آمدهکنن ی ھا رسیدگی منوع دوسیھ  در زیر لست مراجع، از جملھ خدمات ارجاع بھ وکالی خصوصی کھ بھ این

 ھای جنایی / رفتار مذوم پولیس دوسیھ 

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

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

 تخلفات وکال 

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

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


 
 ) 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 کار ساع

 اتومبیل  صادفاتت

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

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

 ) Long Beachچ (بی گن ال
 6235-491-562مشاور دعاوی خرد 

 لوس آنجلس 
 9759-974-213مشاور دعاوی خرد 

 گیری اعتباری جھت 

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

 وصیتنامھ / تصدیق صحت وصیت نامھ 

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

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

 ی ی خصوصارجاعات بھ وکال

 کانون وکالی لوس آنجلس 
 213-243-1525 
 

 بیچ گ کانون وکالی الن 
 562-988-1122 

 ھای کوریاییکانون وکالی آمریکایی 

 کانون وکالی چینی کالیفورنیای جنوبی

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/
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 ھایھای جاپان الی آمریکایی کانون وک

 ھای تاییکانون 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 
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