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  جمعیة المساعدة القانونیة في سان دییغو، إنك.
  :الحاالت التي تتضمنتقدم مساعدة مجانیة في 

  المستھلكقانون 
  حداثقانون األ

  لرعایة االجتماعیةحة واقانون الص
  األسرةقانون 

  قانون اإلسكان
  قانون الھجرة

 )SSIدخل الضمان التكمیلي (
  

  جمعیة المساعدة القانونیة في سان دییغو، إنك.
  مكتب المحامي العام

  
  المكتب الرئیسي

110 South Euclid Avenue  
San Diego, CA 92114  

طة جنوب محثالثة صفوف من المباني على مسافة یقع 
 في یوكلید آفنیوالحافلة 

  
  المدینةوسط مكتب 

1764 San Diego Avenue, Suite 200 
San Diego, CA 92110  

سان دییغو  ملتقى 5-1متفرع من شارع واشنطن من 
  شارع ماكيآفنیو و

  
  الشمالیةقاطعة مكتب الم

216 South Tremont Street 
Oceanside, CA 92054 

  یت آوشنسایدیقع عبر الشارع من مركز ترانز
  

  مكتب تحدید المواعید
(877) LEGAL AID  

  2524-534 (877)الرقم المجاني 
  2929-735 (877) السمع فلضعا

 
 

 

 
 

 
 

جمعیة المساعدة القانونیة في 
 سان دییغو، إنك.

تقدم الخدمات القانونیة المجانیة في سان 
 1953   عامدییغو منذ

 
  
 

 
(877) LEGAL AID 

 2524-534 (877)الرقم المجاني 
 2929-735 (877)  السمعفلضعا

   
 
 
 
 
 

 

 

 

  جمعیة المساعدة القانونیة في سان دییغو، إنك.
 

لحصول على المساعدة القانونیة ھو مؤھل لمن 
 المجانیة؟

لحصول على من ھو مؤھل لتقّرر األنظمة الفیدرالیة 
المحدودي المقیمین بین الخدمات القانونیة المجانیة من 

رجى االتصال بنا في مقاطعة سان دییغو. یُ  الدخل
  إذا كنَت من المؤھلین.ما لمعرفة 

 
 ماذا یجب أن تفعل إذا احتجَت إلى المساعدة القانونیة؟

لتحدث إلى أحد المختصین للدینا اتصل بخط االستقبال 
بشأن وضعك. یمكنك زیارة موقعنا 

www.lassd.org  ٍمن التفاصیل. لمزید 
  

مجانیة، فسوف  إذا كنَت مؤھالً للحصول على خدماتٍ 
تتلقى المساعدة على الفور من موظفینا العاملین على 

حد المختصین الخط الساخن أو تستلم موعداً للقاء أ
 ً . إذا تعذر علینا مساعدتك، القانونیین أو االثنین معا

 فسوف نحیلك إلى جھٍة أخرى.
  

 متى یتوجب علیك االتصال بنا؟
كلما أسرعَت فمشكلة أو أزمة.  بمجرد حدوثاتصل بنا 

 في االتصال بنا أسرعنا في مساعدتك.
  

  ب علیك االتصال بنا؟لماذا یتوجّ 
في لدینا ن القانونیین سوف یساعدك فریق المختصی

ً تلبیة احتیاجاتك القانونیة   .مجانا
 

(877) LEGAL AID  
  2524-534 (877)الرقم المجاني 

  2929-735 (877) السمع فلضعا
 

 



 مواقع تقدیم الخدمات 
  الصحة والرعایة االجتماعیةجلسات استماع 

  وكالة الخدمات الصحیة واإلنسانیة، قسم االستئنافات
Floor, San Diego, CA 92101 rdenue, 31255 Imperial Av 

الجلسات. جمیع أیام اإلعانات الصحیة. تتوفر المساعدة في كال وركس، وكال فریش، وبشأن في استئناف قرارات الوالیة والمقاطعة یساعد المحامون العمالء الزائرین 
 .بساعٍة واحدة الموعد المحدد لجلسة االستماعقبل رجاء الوصول 

  
  للوالدین فقط: یةالوصا مكتب

  Fourth Avenue, 5th Floor, San Diego, CA 92101 1409 مبنى مادج برادلي 
 زیارة والتماسات خاصة بإنھاء الوصایة.الاعتراضات والتماسات خاصة بأوامر الذین لدیھم لوالدین تطوعون االمحامون والمیساعد 

  
  مجانیة:مكاتب 
ً قانونی . یتلقى الزبائن المؤھلون استشارة قانونیة أو تمثیالً ھمالوثائق التي یحتاجونھا لحضور جلساتتحضیر في الناس لدینا المتطوعون یساعد  بالرقم اتصل . أو كلیھما ا

 .مواعید المكتبمعرفة ل 534-2524 (877)
  

 إساءة معاملة المسنینو والتحرش المدني العنف المنزلي تقیید مكتب
Floor, Room 155, Chula Vista, CA 91910 stAvenue, 1 South Bay Courthouse, 500 West Third 

 
 الوصایةمكتب 

 Floor, San Diego, CA 92101 thAvenue, 5 th1409 4محكمة سان دییغو للوصایة، 
  

 التحرش المدني وإساءة معاملة المسنین، المقاطعة الشرقیة تقیید مكتب
 loor (next to Dept 1), El Cajon, CA 92019F st250 East Main Street, 1، المقاطعة الشرقیةمحكمة 

  
 ، سان دییغو وسط المدینةالحبس غیر المشروعمكتب 

 Floor, San Diego, CA 92101 nd330 West Broadway, 2قاعة العدل، 
  

 ، سان دییغو وسط المدینةوإساءة معاملة المسنین التحرش المدنيمكتب 
 San Diego, CA 92101Floor nd330 West Broadway, 2 ,قاعة العدل، 

  
 الدخل حدوديمكتب الضرائب لم

 Front Street, San Diego, CA 92101 1105، القانونیة العامة في مقاطعة سان دییغومكتبة ال
  

 )SSIدخل الضمان التكمیلي (الدفاع عن 

وكاالت حد مكاتب أزیارة یُرجى . للحصول على المساعدة، ان التكمیليواستئنافان دخل الضمبشأن طلبات أن یساعدك محامونا یمكن فعامة، تتلقى المعونة الإذا كنت 
  ):لیس من الضروري تحدید موعد(التالیة ة واإلنسانیة یالصحالخدمات 

1130 Tenth Avenue, San Diego, CA 92101   ،من التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً الجمعة والخمیس، والثالثاء، واالثنین 

  ة ظھراً ة صباحاً إلى الثانیة عشرمن التاسعاألربعاء 

690 Oxford Street, Chula Vista, CA 91911  من التاسعة صباحاً إلى الثانیة األربعاء والجمعة ، من التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً  االثنین
  ة ظھراً عشر

220 South First Street, El Cajon, CA 92019 
   

من التاسعة صباحاً إلى الرابعة  والجمعة ة ظھراً عشرثانیة من التاسعة صباحاً إلى الاألربعاء 
  عصراً 

1315 Union Plaza Ct, Oceanside, CA 92054  
   

  األول والثالث من الشھر، من التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً  الخمیس

  البرامج
 

 مركز المستھلك للصحة والتعلیم والدفاع
1764 San Diego Avenue, Suite 200 

San Diego, CA 92110  
  3258-734 (877)الرقم المجاني 

  
محامونا المستھلكین على الحصول على مختلف یساعد 

أنظمة الرعایة الصحیة العامة والخاصة وفھمھا 
  واستعمالھا.

 
 الخدمات المجانیةبرنامج 

1764 San Diego Avenue, Suite 200 
San Diego, CA 92110  

  2524-534 (877) الرقم المجاني
  

یقدم متطوعو البرنامج (المحامون، وطالب القانون، 
وغیرھم) خدمات المساعدة والوساطة القانونیة للسكان 

 الدخل في مقاطعة سان دییغو.محدودي 
  

 )HAPدین (برنامج الدفاع عن المشرّ 
1501 Imperial Avenue, Main Lobby 

San Diego CA 92114 
 (619) 544-9556 

  
ساعدة لألفراد الذین ال مأوى الم HAPیوفر برنامج 

متعلقة بالصحة والرعایة یعانون من مشكالت لھم و
 االجتماعیة. تُقدّم الخدمات على أساس الحضور.

  
  التعلیم المجتمعيّ 

مناقشة مجموعة متنوعة من في المحامون شارك ی
القضایا القانونیة مع الجماعات المحلیة. اتصل بمكتب 

، 2524-534 (877)الرقم على  ة لدیناالموارد التنفیذی
  من المعلومات. لمزیدٍ  2621الرقم الفرعي 

  
(877) LEGAL AID  

  2524-534 (877)الرقم المجاني 
  2929-735 (877) السمع فلضعا

 مجاالت العمل
  

 قانون المستھلك
  مبیعات السیارات وقروضھا واستردادھا

  عقود قرض تجدید المنازل
  االئتمان واإلفالس (للمشورة فقط)

 حصیل الدیون وقضایا أخرى تتعلق بالمستھلكت
  

  قانون األحداث
  اإلعتاق

 (للوالدین)في الوصایة مساعدة ال
  
  عایة االجتماعیةقانون الصحة والر

  میدیكیر& میدیكال 
  الخدمات الطبیة في المقاطعة

  الخدمات المساندة داخل المنزل
  كالیفورنیا برنامج كفرد  

  خدمات األطفال في كالیفورنیا
  اوى واستئنافات الصحة العقلیةشك

  كال وركس، كال فریش & واإلعانة العامة
 رعایة أطفال الغیر (فوستر كیر)

  
  قانون الھجرة

  التجنس والمواطنة
  الدفاع ضد الترحیل والطرد

  االلتماسات العائلیة وتعدیل الوضع القانوني
  قانون مكافحة العنف ضد المرأة وضحایا االتجار بالبشر

 نوھَملالقُصّر المُ 
  

  قانون األسرة
  الطالق المتنازع علیھ/الفصل القانوني

  األبّوة
  حضانة األطفال/الزیارات
 دعم األطفال واألزواج

  
  قانون اإلسكان

  توجیھ اإلشعارات للمستأجرین/الطرد
  الغلق غیر القانوني

  الغلق الجائر للمرافق
  التصلیحات المطلوبة في الوحدات المؤجرة

  بھتعلیم المستأجر وتدری
 دعم السكن المؤجر

(877) LEGAL AID  
  2524-534 (877)الرقم المجاني 


