
 

 

 شخصيا  اتصل / عبر الهاتف  عبر اإلنترنت 

 االستفسارات العامة 24ِّ/7ِِّّاإلنترنتِّعبرِّالطلبِّمقد  ِّ
،ِّمن4529ِّ-399-800علىِّرقمِّاتصلِّ

12ِّصباًحاِّإلى9ِِّّمنِّ،ِّالجمعةاالثنينِّإلىِِّّ
إذاِّاتصلتِِّّ.ِّمساء5ًِِّّإلى1ِِّّظهًراِّأوِّمنِّ

وسمعتِّتسجيالً،ِّفيرجىLAFLAِِّّبـمؤسسةِِّّ
تركِّبريدِّصوتي،ِّوسيتمِّالردِّعلىِّمكالمتكِّفيِّ

 أقربِّوقتِّممكن.
ِّ

 المنزلي عيادات مكافحة العنف 
بالخطِّالساخنِّلمكافحةِّالعنفِّالمنزليِِّّاتصلِّ

،LAFLA:ِّ800-399-4529ِِّّالتابعِّلمؤسسةِّ
9ِِِّّّالساعةِّمنِّالجمعةأيام8097ِِِّّّالرقمِّالداخليِّ

ِّمساًء.3ِِّّإلى1ِِّّمنوِّظهًرا12ِِّّإلىِّصباًحاِّ
يتمِِِِّّّّالمنزليِّالعنفِّلمكافحةِّعيادةِِّّأيًضاِِّّلديناِّ

12ِِّّإلىِّصباًحا9ِِِّّّالساعةِّمنِّعقدهاِّإلكترونياِّ
ِِّّأيامِّالثالثاءZoomِِّّبرنامجِِّّعبرِِّّظهًرا

4529ِِّّ-399-800ِِّّبالرقمِّاتصل.ِّوالخميس
ِّ.ِّللمساعدة(ِّداخليِّرقمِّبدون)
ِّ

  الذاتية الخاصة بالوصول  المساعدة مراكز
   ةالقانونيللمعلومات 

ِِّّالمساعدةِِّّبفريقِّاالتصالِّللمتقاضينِّيمكن
ِِّّالرقمِّعلىوذلكِِّّبُعدِّالعاملِّعنِّلديناِِّّالذاتية

ِِّّإلىِّصباًحا8:30ِِِّّّمن،213-235-0060ِّ
ِّإلى1ِِّّومنِّالجمعة،ِِّّإلىِِّّاالثنينِّمنِّظهًرا12ِّ

ِِّّللحصول.ِّالخميسِّإلىِّاالثنينِّمنِّمساء4:30ًِِّّ
ِِّّيرجىِّخرى،أِّأمورِِّّبشأنِّمساعدةِّعلى

ِّتصفحِّأو4529ِّ-399-800ِّعلىِّاالتصال
ِّ.ِّبناِِّّالخاصةِّالذاتيةِّالمساعدةِّموارد

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

 المجتمع  مكاتب 
9ِِّّمنِّالجمعة،ِّإلىِّاالثنينِّمنِّمفتوحة
ِّ.ِّقائمةِّالمواقعِّانظر.ِّمساء5ًِِِّّّإلىِّصباًحاِّ

ِّ
 المنزلي عيادات مكافحة العنف 

ِِّّ:لونجِّبيتشوِّمدينةِّلوسِّأنجلوسِّقلب
الساعةِِِّّّأيامِّاالثنينِّواألربعاءِّمنِّمفتوحة

3ِّإلى1ِِّّمنِّظهًراِّو12ِّصباًحاِّإلى9ِِّّ
ِّ.ِّقائمةِّالمواقعِّانظرِّمساًء.

ِّ
 :ِّمونيكاِِّّسانتاِّ
والجمعة،ِِّّواألربعاءِّاالثنينِّأيامِّةمفتوحِّ
ِِّّانظرِّ.صباًحا11:00ِِِّّّإلى 8:30ِّمنِّ

 .الموقع
 

الذاتية الخاصة   المساعدة مراكز
   ةالقانونيللمعلومات  بالوصول

ِِّّحاليًاِِّّمفتوحةِّالذاتيةِّالمساعدةِّمراكز
بدونِّموعدِّمسبق،ِِّّ،المساعدةِّلتقديم

وذلكِِِّّّ،أنفسهمِّيمثلونِّالذينِّللمتقاضين
باالحتفاظِّغيرِِِّّّالمتعلقةِّستجاباتلإل

ِِّّطلباتالوِّالشرعيِّللعقارِّالمؤجر/اإلخالء
ِِّّاتصل.ِّتقييديةالِّوامرالخاصةِّباألِّوالردود

،0060ِِّّ-235-213:ِّالمركزِِّّزيارةِّقبل
ِِّّمنِّظهًرا12ِِّّإلىِّصباًحا8:30ِِِّّّمن

4:30ِِّّإلى1ِِّّومنِّالجمعة،ِِّّإلىِِّّاالثنين

قائمةِِِِّّّّانظر.ِّالخميسِّإلىِّاالثنينِّمنِّمساءًِّ
ِّ.المواقع

 

Stay Housed LA 

. يوفر هذا البرنامج الجديد Stay Housed LA برنامج خدمة المستأجرين كجزء منقيامها بب LAFLA عتزت

المستأجرين بالمساعدة القانونية. نحن نشجع   صلللمستأجرين عبر مقاطعة لوس أنجلوس معلومات حول حقوقهم وي 

https://laflaoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=129&h=daa817&
https://lafla.org/self-help/self-help-how-to-guides/
https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/who-we-are/locations/
https://lafla.org/who-we-are/locations/


 
ما يتعلق بعمليات اإلخالء  إذا كانت لديك أسئلة حول حقوقك )في Stay Housed LAالمستأجرين بشدة على االتصال بـ 

كنت بحاجة إلى تمثيل قانوني. قم بزيارة  إذا المالك والمساعدة في اإليجار وغير ذلك( و/ أو  ومضايقات

www.stayhousedla.org  0040-694 (888)أو اتصل بالرقم  . 

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

)الخط الساخن الوطني  National Domestic Violence Hotline بـ ، فاتصلمأوى في حاالت الطوارئإذا كنت بحاجة إلى 

آسيا والمحيط الهادئ(  عائالت)مركز   Center for the Pacific Asian Familyأو 7233-799-800للعنف المنزلي( على 

 .3940-339-800 على

 .من هذا الموقع السريعانقر هنا للخروج 

 كيف يمكنني التأهل؟ 

الفيدرالية الخاصة بالفقر وتساعد فقط األشخاص  اإلرشاداتباتباع  Legal Aid Foundation of Los Angeles مؤسسة قومت

الفيدرالية الخاصة بالفقر مؤهلون ويمكن أن   اإلرشادات٪ من 125ذوي الدخل المنخفض. األشخاص الذين تقل دخولهم عن 

أقل من دخل ألشخاص الذين لديهم أن يتأهل ا من الممكنيكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة. ومع ذلك، في بعض األحيان 

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

 في مراكز المساعدة الذاتية الخاصة بنا، يمكننا مساعدة أي شخص مهما كان مستوى الدخل.

 

 خدمات ال

 . API جالياتالمنتمين لعمالء لخدمات يسهل الوصول إليها لغويًا ل جزر آسيا والمحيط الهادئ:  جاليات التواصل مع  •

 دعم.الو ،الزياراتو ،فسخالو ،بالحضانة واألوامر الخاصة ،تقييديةالوامر األ قانون األسرة: /  المنزلي العنف   •

 ممارسات التوظيف التمييزية.و، للعمالة اإلنهاء غير المشروعوإعانات البطالة، واألجور غير المدفوعة،  التوظيف:  •

  السيطرة علىاإلسكان المدعوم، أوضاع العشوائيات،  مشاكلاإلخالء غير المشروع،  اإلخالء:ب  متعلقال الدفاع  •

 اإليجارات. 

 اإلدانات الجنائية السابقة. محو الشطب: •

، وما إلى لغذاء، والمأوى، والرعاية الطبيةلتلبية االحتياجات األساسية )ا مخصصات الحكومية: مخصصات والمزايا ال •

نظام التبني  ، وIHSS، و SSIو   SSDI، و Medi-Cal، و CAPI، و CalFresh، و CalWORKs، بما في ذلك (ذلك

   .(foster care) المؤقت

ما التمييز فيو، سكن ديهممن ليس لالمشردين/حقوق وغير العادل،  النزوحواإلسكان الميسور،  اإلسكان والتشرد: •

 السكن. يخص

من العنف المنزلي واالعتداء  نوأنواع مختلفة من اإلغاثة للناجي ،واللجوء ،والتجنس ،إجراءات الترحيل الهجرة:  •

 الجنسي واالتجار بالبشر وغيرها من الجرائم. 

 الخدمات القانونية للمرضى. الشراكات الطبية القانونية: •

 الدعم القانوني للمنظمات المجتمعية. المساعدة غير الربحية:  •

https://www.google.com/


 
في الجامعات االحتيال حاالت ، والسدادعملية ب والض الطوالتخلف عن سداد قر :طالب قروض الب  اكل المتعلقةمشال •

 ، وما إلى ذلك.الهادفة للربح

 ضحايا التعذيب. فيما يخص ، وما إلى ذلكلحاالتاللجوء، واإلغاثة القانونية، وإدارة ا مشروع الناجين من التعذيب: •

 ، وما إلى ذلك للمحاربين القدامى.اإلدانات شطبوسكان، ، واإلالمزايا  لمحاربين القدامى: الخاص باعدالة المركز   •

 العيادات القادمة.بللحصول على قائمة  انقر هنا أيًضا عددًا من العيادات حيث يمكننا تقديم المشورة القانونية لك.  نوفر

لجلستك أو محاكمتك في محكمة لوس أنجلوس العليا، فيمكنك طلب  فوري وتحتاج إلى طلب مترجمإذا كنت ذاهبًا إلى المحكمة 

 . http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspxمترجم هنا: 

 التي ال نتعامل معها  قضاياال

 التالية:  الحاالتمع   Legal Aid Foundation of Los Angelesال تتعامل

 جنائي القانون ال •

 سوء سلوك الشرطة •

 ن سوء سلوك المحامي •

 فالس اإل •

 حوادث السيارات  •

 الدعاوى القضائية الصغيرة  •

 االستشارات االئتمانية  •

 الوصاياإثبات صحة  •

 

 اإلحاالت 

أيًضا بإدراج نقابات  قمنا كما   .LAFLAتعامل معها تأدناه قائمة بالمنظمات التي قد تساعد في أنواع القضايا التي ال  لقد أوردنا 

 إحالتك إلى محاٍم خاص. نقاباتالمحامين. يمكن لهذه ال

 سوء سلوك الشرطة  / القضايا الجنائية 

National Bar Association 

 )نقابة المحامين الوطنية(

310-313-3700 

The American Civil Liberties Union 

 حريات المدنية(األمريكي للتحاد ال)ا

 213-977-9500 

 ن المحاميسوء سلوك 

California State Bar 

 كاليفورنيا( بوالية  نقابة المحامين الخاصة)

9053-843-800 

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


 
 كاليفورنياخارج 

800-785-1200 

 فالساإل

Public Counsel 

 )مستشار عام( 

 704 داخلي، 213-385-2977

 فقطبدون موعد مكتب المساعدة الذاتية لإلفالس، الحضور 

 N. Los Angeles Street 300  -الطابق الثالث  - 3132 غرفة 

Los Angeles, CA 90012 

   ساءً م  4:00 إلى 2:00، اظهرً  12:00 إلى باحا ص 10:00ساعات العمل: االثنين واألربعاء 

 حوادث السيارات 

Los Angeles Bar Association 

 )نقابة المحامين في لوس أنجلوس(

213-243-1525 

Loyola Conflict Resolution Center 

 )مركز حل النزاعات في لويوال(

 213-736-1145 

Long Beach Small Claims Advisors 

 بيتش( ستشارو المطالبات الصغيرة في لونج)م

562-491-6235 

Los Angeles Small Claims Advisors 

 )مستشارو المطالبات الصغيرة في لوس أنجلوس(

213-974-9759 

 االئتماني  التوجيه

Clearpoint Financial Solution 

877-422-9040 

 الوصايا إثبات صحة الوصايا /  

Bet Tzedek Legal Services 

 0506-939-323 فقط( الوصايا )

Los Angeles Bar Association 

 )نقابة المحامين في لوس أنجلوس(

213-243-1525 

 اإلحاالت إلى محاٍم خاص 

Los Angeles Bar Association 

https://www.smartlaw.org/


 
 )نقابة المحامين في لوس أنجلوس( 

213-243-1525 

Long Beach Bar Association 

 بيتش(  )نقابة المحامين في لونج

562-988-1122 

Korean American Bar Association      

  (األمريكية المحامين الكورية نقابة)

Southern California Chinese Lawyers Association 

 )رابطة المحامين الصينيين في جنوب كاليفورنيا( 

Japanese American Bar Association 

 المحامين اليابانية األمريكية( نقابة)

Thai American Bar Association 

 المحامين التايالندية األمريكية( نقابة)

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

