Đội ngũ luật sư và những người ủng hộ tận tâm của Law Foundation
of Silicon Valley cam kết cung cấp dịch vụ trong khi chúng tôi tiếp tục
làm việc từ xa cho đến hết tháng 2 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE
Chương Trình Sức Khỏe cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho cư dân của quận Santa
Clara những người có bệnh tâm thần hoặc những người có khyết tật về chậm phát triển,
và/hoặc những người sống chung với HIV/AIDS. Chúng tôi cũng cung cấp ố vấn pháp lý
cho các bệnh nhân của Valley Specialty Center, Gender Health Center và người vô gia cư.

Để được hỗ trợ pháp lý, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận của
chúng tôi theo số 408-280-2420
DỊCH VỤ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ BAO GỒM:
Pháp lý về lợi ích chính phủ như là kết
thúc lợi ích Trợ Giúp An Sinh Xã Hội
(SSI), Medi- Cal, Medicare, Chương
trình cơ hội việc làm (CalWORKs), Trợ
Cấp Phiếu Thực Phẩm (CalFresh),
Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt cho Di
Dân (CAPI), Chương trình chung
(General Assistance) và Bảo Hiểm cho
Cựu Chiến binh
Sự tiện lợi hợp lý để tiếp cận lợi ích

Điều tra và giải quyết yêu sách về vi
phạm quyền bệnh nhân

Ủng hộ cho nhận dịch vụ sức khỏe
tâm thần trong quận Santa Clara và
trong nhà tù

Trợ giúp với các biểu mẫu của tòa
án để thay đổi tên và giới tính để
phù hợp với nhận thực giới tính
Điều tra việc quét tài sản của các
cá nhân
Quyền của nhân viên như yêu cầu
trả lương, phân biệt đối xử và sự
tiện lợi trong việc làm
Bênh vực học sinh về phân biệt
đối xử người khuyết tật trong
trường học
Quyền của người mắc nợ và quấy
rối chủ nợ
Và hơn thế nữa …
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