Dự án Dịch vụ Pháp lý dành
cho Người Cao niên là gì ?
Dự án Dịch vụ Pháp lý dành cho Người
Cao niên (Senior Law Project - SLP) là một
chương trình do luật sư tình nguyện được
tài trợ bởi Dịch vụ Cao niên, Khuyết tật, và
Cựu chiến binh của Quận Multnomah, và
được điều hành bởi Dịch vụ Trợ giúp Pháp
lý (Legal Aid Services) của Oregon.
Các luật sư tình nguyện cung cấp các
cuộc hẹn 30 phút miễn phí cho người cao
niên tại chín (9) trung tâm cao niên khác
nhau trong Quận Multnomah.

Liệu Một Luật sư của Dự án
Dịch vụ Pháp lý dành cho
Người Cao niên có thể Giúp
Tôi không?
Các luật sư SLP giúp các thân chủ giải
quyết các vấn đề pháp lý dân sự như
lập kế hoạch bất động sản, vấn đề người
tiêu dùng và vấn đề nhà ở. Nếu quý vị
muốn biết liệu một luật sư SLP có thể
giúp quý vị hay không, hãy gọi cho
trung tâm cao niên địa phương của
quý vị và hỏi thăm họ.
Quý vị đủ điều kiện cho một cuộc hẹn
30 phút miễn phí với luật sư tình nguyện
nếu quý vị là:
• 60 tuổi trở lên, hoặc kết hôn với
người từ 60 tuổi trở lên;
• một cư dân của Quân Multnomah
hoặc có vấn đề pháp lý tại Quận
Multnomah; và
• công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân hợp
pháp. Một số trường hợp ngoại lệ
nhất định dành cho nạn nhân của
bạo lực trong gia đình được áp
dụng.

Liên hệ với LASO
Legal Aid Services of Oregon (Các dịch
vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon)
Portland Regional Office (Văn phòng Khu
vực Portland)
520 SW 6th Ave., Suite 700
Portland, OR 97204
Điện thoại: 503-224-4086
Fax: 503-295-9496

Dự án Dịch vụ Pháp lý dành
cho Người Cao niên (Senior
Law Project)
Các luật sư sẽ cung cấp dịch vụ pháp
lý miễn phí cho người cao niên

Thông tin thêm về LASO
LASO chỉ giải quyết các sự vụ dân sự (phi
hình sự). Các luật sư của LASO trợ giúp về
vấn đề nhà ở, trục xuất khỏi nhà, tịch thu
nhà, lạm dụng người cao niên, chăm sóc,
luật gia đình, phá sản và các lệnh bảo vệ.
Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý
miễn phí của chúng tôi, hầu hết thân chủ
phải đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn liên
bang về mức thu nhập của người nghèo.
LASO có thể cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn
phí một phần nhờ vào các khoản trợ cấp
của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi
cũng hợp tác với các luật sư địa phương
mà họ sẽ chấp nhận một số trường hợp
hạn chế vì lợi ích cộng đồng không phải
trả tiền hoặc miễn phí. Do nguồn lực hạn
chế, chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ
pháp lý cho tất cả các cá nhân đủ điều
kiện. Chúng tôi sẽ chấp nhận các vụ kiện
dựa trên sự sẵn có của nhân viên, sức
mạnh của vụ kiện của quý vị và liệu vụ
kiện của quý vị có phù hợp với danh sách
ưu tiên hiện tại của văn phòng của chúng
tôi hay không.

Quý vị có cần hỗ trợ về một vấn
đề pháp lý dân sự hay không?
Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên và hiện đang
sinh sống ở Quận Multnomah hoặc có
vấn đề pháp lý ở Quận Multnomah, quý
vị có thể gặp một luật sư tình nguyện để
được tư vấn miễn phí trong 30 phút.

Chi phí của một Buổi hẹn
30 phút là bao nhiêu?
Không có chi phí cho một cuộc hẹn 30 phút
với một luật sư tình nguyện.

Điều gì xảy ra nếu Tôi Tiếp tục
Cần Trợ giúp Pháp lý?
Nếu vị luật sư tình nguyện đồng ý nhận giúp
vụ kiện của quý vị, các dịch vụ sẽ được miễn
phí nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn tài
chính của chương trình Trợ giúp Pháp lý.
Nếu quý vị không đủ điều kiện để tiếp tục
nhận các dịch vụ miễn phí và quý vị muốn
thuê luật sư tình nguyện, quý vị có thể nói
chuyện với vị luật sư đó về các khoản phí của
ông ấy/bà ấy.
Nếu quý vị muốn thuê một luật sư khác, quý vị
có thể gọi cho Dịch vụ Giới thiệu Luật sư
(Lawyer Referral Service) của Luật sư Đoàn Tiểu
bang Oregon (Oregon State Bar) theo số
1-800-452-7636. Họ có thể cung cấp cho quý
vị tên của một luật sư mà có thể giúp quý vị
về vấn đề pháp lý cụ thể của quý vị.

Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý có
thể Nhận giúp Vụ kiện của Tôi?
Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid
Services of Oregon - LASO) là một công ty luật
phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý cho
những người có thu nhập thấp. Không có phí
dịch vụ pháp lý tại LASO, nhưng nguồn lực có
giới hạn và không phải tất cả các vụ kiện đều
được chấp nhận.

LASO có các nhân viên là luật sư chuyên về
luật người cao tuổi và hỗ trợ các viện dưỡng
lão, nhà nuôi dưỡng người lớn, các cơ sở trợ

giúp sinh sống, Nhà dân cư (Residential),
Chương trình Bảo hiểm Y tế Chăm sóc Tại nhà
(Medicaid), Medicare, ngược đãi người cao
tuổi và chế độ giám hộ. Nếu quý vị cần trợ
giúp với một trong những vấn đề này, hãy gọi
cho LASO theo số 503-224-4086.

Tôi Nên Mang theo Những gì
cho Buổi Hẹn gặp luật sư?
Vui lòng mang theo bất kỳ tài liệu bằng văn
bản nào quý vị có liên quan đến vấn đề pháp
lý mà quý vị đang gặp phải. Tài liệu có thể bao
gồm thư, hình ảnh, các văn kiện pháp lý hoặc
email.

Làm thế nào để Tôi Làm Hẹn?
Lịch trình phòng hướng dẫn pháp lý SLP được liệt kê bên dưới. Để làm hẹn, hãy gọi điện
thoại đến trung tâm nào thuận tiện nhất cho quý vị.
YWCA/ East County
600 NE 8th St, Room 100
Gresham, OR 97030
(503) 721.6771
Các Thứ Sáu của tuần thứ hai và
tuần thứ tư trong tháng, từ 1:00
đến 4:00 chiều
Friendly House
1737 NW 26th Ave
Portland, OR 97209
(503) 224-2640
Các Thứ Năm của tuần đầu tiên
và tuần thứ ba trong tháng, từ
9:00 đến 12:00 trưa
Hollywood Senior Center
1820 NE 40th
Portland, OR 97212
(503) 288-8303
Thứ Sáu, từ 9:00 đến 12:00 trưa

IRCO
740 SE 106th
Portland, OR 97216
(503) 484.6371
Thứ Năm, từ 1:00 đến 4:00 chiều
NAYA
5135 NE Columbia
Portland, OR 97218
Các Thứ Năm của tuần thứ hai
và tuần thứ tư trong tháng, từ
9:00 đến 12:00 trưa
Để đặt lịch hẹn, xin gọi NAPOLS
theo số (503) 223-9483
Neighborhood House
7688 SW Capitol Hwy
Portland, OR 97219
(503) 244-5204
Các Thứ Ba của tuần thứ hai và
thứ tư trong tháng, từ 9:00 đến
12:00 trưa

North Senior Services
9009 N. Foss
Portland, OR 97217
(503) 288-8303
Các Thứ Ba của tuần đầu tiên và
tuần thứ ba trong tháng, từ 9:00
đến 12:00 trưa
Impact NW SE Portland
4610 SE Belmont
Portland, OR 97215
(503)721.6760
Thứ Tư, từ 10:00 sáng đến
1:00 chiều
Urban League Multi-Cultural Senior Center
5325 NE MLK Blvd
Portland, OR 97211
(503) 280-2600
Các Thứ Ba của tuần thứ hai,
tuần thứ ba và tuần thứ tư trong
tháng, từ 1:00 đến 4:00 chiều

