
BẠN CÓ ĐANG 
GẶP CƠN KHỦNG 
HOẢNG KHÔNG? 
bạo lực trong gia đình 
tấn công tình dục
thất nghiệp 
bị trục xuất hay những khó khăn khác

NẾU CẦN GIÚP 
ĐỠ, XIN BẠN 
VỮNG LÒNG.

Trợ giúp pháp lý dân sự là những dịch 
vụ và nguồn hỗ trợ miễn phí mà các tổ chức vô vụ lợi 
cung cấp cho những người, nếu không có sự giúp đỡ 
này, sẽ không có khả năng được trợ giúp pháp lý. Luật 
sư có thể giúp bạn hiểu hệ thống pháp luật phức tạp để 
tìm xem có giải pháp pháp lý nào có thể giúp bạn thu 
xếp hay giải quyết được tình cảnh của bạn hay không. 
Trợ giúp pháp lý dân sự không phải như trợ giúp pháp 
lý hình sự. Sự trợ giúp này không nhằm giúp đỡ những 
người đang bị buộc một tội ác.

Ai cũng cần được cố vấn pháp lý khi gặp khó 
khăn nghiêm trọng trong cuộc sống. 
Các tổ chức vô vụ lợi ở Quận King trợ giúp pháp lý dân sự miễn phí về 
những vấn đề như sau: 

•  Bạn có đang lo lắng về sự an toàn của mình không? Có người nào     
bạn thương yêu đang hãm hại bạn hay con của bạn không? 

•  Bạn có bị tấn công, hãm hiếp hoặc quấy rối tình dục không? 
•  Chủ nhà có đang tìm cách đuổi bạn ra khỏi nhà không? 
•  Bạn có đang gặp rắc rối với quản lý hoặc ở nơi làm việc không? 
•  Bạn có bị từ chối không được hưởng quyền lợi An sinh xã hội hoặc 

Medicare/Medicaid không? 
•  Bạn có muốn ly dị, hay có thắc mắc về quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng 

nuôi con không? 
•  Bạn có đang bị kỳ thị vì là một người LGBTQ không? 
•  Bạn có thắc mắc gì về tình trạng di trú của mình không? 
•  Bạn có thắc mắc hay vấn đề pháp lý phi hình sự nào khác không?

CIVIL 
LEGAL AIDty

Free legal help in King County

Đôi khi có nhiều điều khó khăn xảy ra trong 
cuộc sống, như mất việc, bị trục ra khỏi nhà hoặc trải qua một 
đau thương tâm lý như bạo lực trong gia đình hoặc bị tấn công tình 
dục. Nhiều người trong những tình cảnh khó khăn này có thể được trợ 
giúp pháp lý nhưng họ không biết phải làm gì, tìm ai hoặc không đủ khả 
năng mướn luật sư.

Để được giúp đỡ ngay lập tức, hãy gọi số 2-1-1 
hoặc liên lạc với một tổ chức cung cấp dịch vụ 
trợ giúp pháp lý dân sự trong Quận King.
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HÃY ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP 
LÝ DÂN SỰ MIỄN PHÍ

Những tổ chức sau đây trong Quận 
King cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp 
lý miễn phí:

XIN NHỚ RẰNG, BẠN KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH. VÀ BẠN CÓ QUYỀN PHÁP LÝ.

BẠO LỰC TRONG GIA ĐÌNH

Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (English) | 425-620-2778 (Español)

Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012 

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

TẤN CÔNG TÌNH DỤC

Lavender Rights Project:  lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở NHƯ BỊ TRỤC XUẤT

Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (English) | 425-620-2778 (Español) 

King County Bar Association: 
kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Housing-Justice-Project | 206-267-7069 

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012 

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444

Tenant Law Center: ccsww.org/get-help/specialized-services/tenant-law-center | 206-324-6890
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Những tổ chức khác trong Quận King cũng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí:

THẤT NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ NHƯ DI TRÚ, QUYỀN LỢI TRỢ CẤP, LUẬT GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG 
VẤN ĐỀ KHÁC

Benefits Law Center: benefitslawcenter.org | 206-686-7252

Civil Survival Project’s Reentry Legal Aid Project: civilsurvival.org

Colectiva Legal del Pueblo: colectivalegal.org | 206-931-1514

Disability Rights Washington: disabilityrightswa.org | 1-800-562-2702

Eastside Legal Assistance Program: elap.org | 425-747-7274 (English) | 425-620-2778 (Español) 

Entre Hermanos: entrehermanos.org | 206-322-7700

Fair Work Center: fairworkcenter.org | 1-844-485-1195

Kids In Need of Defense (KIND): supportkind.org | 206-359-3266

Lavender Rights Project: lavenderrightsproject.org | 206-639-7955

Legal Counsel for Youth and Children: lcycwa.org | 206-494-0323

Northwest Consumer Law Center: nwclc.org | 206-805-1722

Northwest Immigrant Rights Project: nwirp.org | 206-587-4009

Northwest Justice Project: nwjustice.org | 1-888-201-1012 

QLaw Foundation of Washington: qlawfoundation.org | 206-235-7235

Seattle Clemency Project: seattleclemencyproject.org | 206-682-1114 

Sexual Violence Law Center: svlawcenter.org | 1-844-991-7852

Solid Ground - Benefits Legal Assistance: solid-ground.org | 206-694-6742

TeamChild: teamchild.org | 206-322-2444

Unemployment Law Project: unemploymentlawproject.org | 1-888-441-9178

Washington Wage Claim Project: wageclaimproject.org | 206-340-1840

West African Community Council: waccofseattle.org | 206-636-9882

Gọi 2-1-1 hoặc liên lạc với một tổ chức trong Quận King để được giúp đỡ ngay hôm nay.

AI CŨNG PHẢI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ PHÁP LÝ KHI GẶP CƠN KHỦNG HOẢNG. 
TÌM HIỂU XEM CIVIL LEGAL AID CÓ THỂ GIÚP BẠN ĐƯỢC KHÔNG. 

CIVIL 
LEGAL AID
Free legal help in King County
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Để lấy bản điện tử của thông tin này, hay tìm tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ 
khác hoặc tìm những nguồn hỗ trợ pháp lý dân sự khác trên toàn quận, vui 
lòng vào covidlegalaid.org

Để tìm nguồn hỗ trợ pháp lý dân sự trong toàn tiểu bang Washington, vui lòng 
vào trang WashingtonLawHelp.org

Chương trình này được thực hiện với sự tài trợ do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trao 
tặng. Các quan điểm trong tài liệu này là của tác giả và không nhất thiết nói lên 
chính sách hay quan điểm chính thức của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.


