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Hướng Dẫn và Tư Vấn Pháp Lý Từ
Xa về Vấn Đề Nhập Cư
Phòng khám Giới thiệu và Tư vấn Pháp lý Nhập cư Hàng quý của Trung tâm D.C.
Bar Pro Bono sẽ được tổ chức hầu như từ ngày 1-4 tháng 3, 7-10 tháng 6 và 20-23
tháng 9 năm 2021.
Thứ Hai - Thứ Năm, ngày 1-4 tháng 3 năm 2021
Thứ Hai - Thứ Năm, Tháng Sáu 7-10, 2021
Thứ Hai - Thứ Năm, Tháng Chín 20-23, 2021
Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều.
202-780-2573
vui lòng gọi số 202-780-2573 để được kết nối với nhân viên của
Trung tâm D.C. Bar Pro Bono. Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ, bạn sẽ
được kết nối với luật sư chuyên nghiệp chỉ để được tư vấn pháp lý
ngắn gọn. Đại diện sẽ không được cung cấp thông qua dịch vụ này
Đại diện pháp lý sẽ không được cung cấp thông qua dịch vụ này.

Văn Phòng Pháp Lý tiếp nhận bất kỳ ai có các thắc mắc về
luật nhập cư của Hoa Kỳ, bất kể người đó sống ở đâu. Chúng
tôi có thể giới thiệu quí vị tới luật sư khác để tư vấn trực
tiếp cho quí vị về vấn đề pháp lý của quí vị và cho quí vị lời
khuyên.
Mọi dịch vụ đều miễn phí và bảo mật.
Quí vị có thể được giới thiệu tới tổ chức khác để xem luật sư
của họ có giúp quí vị được không. Nếu quí vị được giới thiệu
đi nơi khác, chúng tôi không đảm bảo tổ chức đó sẽ có luật sư
giúp quí vị.
Xin vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ liên quan tới
vấn đề pháp lý của quí vị trước khi gọi điện.
Để biết thêm thông tin trợ giúp, xin ghé trang
LawHelp.org/DC/issues/immigration
Xin lưu ý: Gọi số điện thoại trên không đảm bảo quí vị sẽ được trợ giúp. Chúng tôi trợ giúp bằng
tất cả các ngôn ngữ. Xin vui lòng yêu cầu thông dịch khi được nối máy với nhân viên của chúng tôi.
Các tổ chức đối tác: African Communities Together; Alight Legal; APABA-DC; Calderón Seguin PLC; Clark Hill PLC; Carlos Rosario International Public Charter
School; Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP; Grossman Young & Hammond LLC; Hispanic Bar Association of the District of Columbia; Hunton Andrews
Kurth LLP; Law Offices of Campos & Associates; Lawler & Lawler Law Offices; Orr Immigration Firm P.C.; Somireddy Law Group PLLC

