บริการช่ วยเหลือด้ าน
กฏหมาย ฟรี ของรัฐบาล
Inland Counties Legal Services, Inc
เฉพาะ ซาน เบอร์นาดิโน่ และ ริ เวอร์ไซด์ เท่านั้น

ั
ICLS เป็ นองค์กรช่วยเหลือทางด้านกฏหมายให้กบ
ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย และไม่ทราบว่าจะขอความ
ช่วยเหลือได้จากที่ใด เราสามารถให้ความช่วยเหลืออย่าง
มีประสิ ทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากผูม้ ีความรู ้ทางด้านกฏหมายที่มีความ
สามารถ เราเชื่อในงานบริ การที่มีประสิ ทธภาพ, เคารพ
และให้เกียรติลูกค้า
ICLS เป็ นองค์กรไม่หวังผลกำไร บริ กำรประชำชนในเขต ริ เวอร์ ไซดื และ

ซำน เบอร์ นำดิโน่ โปรแกรมนี ้ ได้ รับควำมช่วยเหลือจำกทังรั้ ฐบำลกลำง และ
ส่วนท้ องถิ่น โดยได้ กองทุนจำก
the Legal Services Corporation, State Bar of
California Interest on Lawyers’ Trust Accounts, State
Bar of California Equal Access Fund, San Bernardino
County Department of Aging and Adult Services,
Riverside County Office on Aging and Department of
Housing & Urban Development.

สายด่ วน เรื่องทีอ่ ยู่อาศัย
951-368-2570

โทรฟรี : 888-455-4257

ให้ บริการเรื่อง:
จัดหำ และแก้ ปัญหำ เรื่องที่อยูอ่ ำศัย
การเป็ นเจ้าของบ้าน โมบิล
ปั ญหาระหว่าง เจ้าของ และผูเ้ ช่า
การป้ องกันไม่ให้บา้ นถูกยึด
การขอลดหย่อนเงินกู้
ปั ญหาผูบ้ ริ โภคด้านต่างๆ
เงินช่วยเหลือกรณี วา่ งงาน
ประกันสังคมผูพ้ ิการ / ค่าแรงงานที่จ่ายไม่ถูกต้อง
เงินช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ / กฏหมายครอบครัว
ป้ องกันสิ ทธิส่วนบุคคล / ทาร้ายผูส้ ู งวัย
กรณี ขอเป็ นผูป้ กครอง
ขอสิทธิ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ทรัพย์สินขนาดเล็ก
หนังสื อรับรองการตายของผูเ้ ป็ นเจ้าของร่ วม
พินยั กรรม / หนังสื อมอบอานาจกรณี ฉุกเฉิน
การศึกษา / การศึกษาพิเศษ

ขอความช่ วยเหลือได้ที่:
โทรติดต่อศูนย์ที่อยูใ่ กล้เคียง
ใช้บริ การโทรฟรี , โทรนัด หรื อ ขอเข้าพบ
(กรณีฉกุ เฉิน เช่นถูกทำร้ ำยร่ำงกำย ขอพบได้ ทนั ที ที่ศนู ย์)

กรณีถกู ฟ้องขับไล่
ติดต่อได้ที่ Eviction Defense Clinics
เวปไซด์: www.inlandlegal.org
ICLS ได้ รับกองทุนเพื่อช่วยเหลือโดยเฉพำะแก่ ผู้สงู อำยุ 60 ปี

ขึ ้นไป ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน ทังทำงสั
้
งคมและเศรฐกิจ

สถานทีต่ ิดต่ อ
ริ เวอร์ไซด์:
1040 Iowa Ave., Suite 109
Riverside, CA 92507-2106

โทรฟรี : 888-245-4257

951-368-2555
Seniors: 951-320-7500

TDD: 951-684-1901

อินดิโอ้:
82632-C Highway 111
Indio, CA 92201-5632

โทรฟรี : 800-226-4257

760-342-1591
Seniors: 760-347-5303

TDD: 760-775-3114

ซาน เบอร์นาดิโน่:
715 N Arrowhead Ave., Suite 113
San Bernardino, CA 92401-1150

โทรฟรี : 800-677-4257

909-884-8615
Seniors: 909-888-3889

TDD: 909-381-0274

แรนโช คูคามอนกา:
10565 Civic Center Dr., Suite 200
Rancho Cucamonga, CA 91730-3855
909-980-0982

โทรฟรี : 800-977-4257

Seniors: 909-476-9252

TDD: 909-476-7875

วิคเตอร์วิล:
13911 Park Ave., Suite 210
Victorville, CA 92392-2407
760-241-7073
Seniors: 760-241-7072

โทรฟรี : 888-805-6455
TDD: 760-843-9814

กรุ ณานัดล่วงหน้าถ้าต้องการล่ามภาษาไทย
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