
 

ANG SILICON VALLEY 

M ED IK AL - L EG AL 
NA PAKIKIPAGSOSYO

VALLEY 
SPECIALTY 
CENTER 

Nagbibigay kami ng LIBRE na legal na payo at representasyon sa mga taong nakatira sa 

Santa Clara County. Tinutulungan namin ang mga: 

- Tumanggap ng pangangalaga mula sa Valley Specialty Center at/o

Gender Health Center

- Dinaranas ang kawalan ng tirahan

- May mga kondisyon sa kalusugan ng isip

- May mga kapansanan sa pag-unlad

- Na-diagnose na may HIV/AIDS

Para sa legal na tulong, tawagan kami sa (408) 280-2420. 

KASAMA SA AMING LIBRENG SERBISYONG LEGAL ANG: 

 Pampublikong mga benepisyo,

kabilang ang mga pagtanggi,

pagbawas, sobrang bayad at

pagwawakas ng Social Security –SSI/

SSDI, Medi-Cal, Medicare,

CalWORKS, CalFresh (food stamps),

CAPI, General Assistance (GA), State

Disability Insurance, Unemployment

Insurance at Veteran's Benefits

 Makatwirang mga akomodasyon

upang ma-access ang mga programa

ng benepisyo

 Iniimbestigahan ang mga paratang ng

pang-aabuso o pagtanggi sa mga

karapatan sa mga pasilidad ng

kalusugan ng isip

Lahat ng legal na serbisyo ay ibinibigay ng Law Foundation ng Silicon 

Valley, hindi ng Santa Clara Valley Medical Center (VMC). Ang VMC ay 
walang pananagutan para sa kalidad o katumpakan ng legal na payo 
na ibinigay ng Law Foundation. Ang Law Foundation ay hindi 
magbibigay ng mga serbisyo o representasyon sa mga kaso ng 
malpractice na medikal laban sa Santa Clara County. 

SANTA CLARA  
VALLEY MEDICAL CENTER 

Hospital & Clinics 

www.lawfoundation.org (408) 280-2420 4 North Second Street Suite 1300 San Jose, CA 95113 
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  Itinataguyod  ang pag-access sa mga

  serbisyo sa kalusugan  ng isip ng

  county  at paggamot sa kalusugan  ng

  isip sa mga kulungan  ng county

  Mga form ng korte sa paghahain  ng

  pagwawasto sa pangalan  at kasarian

  Iniimbestigahan  ang mga problema sa

  kalawakan  ng kampo

  Adbokasiya ng diskriminasyon  sa

  kapansanan  sa paaralan  para sa mga

mag-aaral

  Mga usapin sa mga karapatan  ng

  may  utang/panliligalig  ng  nagpautang

  At iba pa...

http://www.lawfoundation.org/

