
Cần hỗ trợ pháp lý, gọi chúng tôi, số (408) 280-2420. 

Chúng tôi cố vấn pháp lý MIỄN PHÍ và đại diện cho những cư dân của Hạt Santa Clara. 
Chúng tôi giúp những người:

- Nhận dịch vụ y tế tại Trung Tâm Chuyên Khoa và/hoặc Trung Tâm Y Tế Giới Tính
- Trong tình trạng vô gia cư
- Có bệnh tâm trí
- Mất năng lực vì chậm phát triển
- Nhiễm HIV/AIDS

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAO GỒM:

• Quyền lợi công cộng, bao gồm sự từ
chối, giảm thiểu, trả tiền thặng dư và
chấm dứt tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội
–SSI/SSDI, Medi-Cal, Medicare,
CalWORKS, CalFresh (phiếu thực
phẩm), CAPI, General Assistance
(GA), Trợ Cấp Bệnh Tật, Trợ Cấp Thất
Nghiệp và Quyền Lợi Cựu Chiến Binh

• Trợ giúp hợp lý để nhận các chương
trình trợ cấp quyền lợi xã hội

• Điều tra các vụ ngược đãi hoặc từ
chối quyền lợi tại các cơ sở y tế tâm trí

• Hỗ trợ để nhận các dịch vụ y tế tâm trí
quận hạt, và điều trị y tế tâm trí trong
các nhà giam của quận hạt
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Tất cả các dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi Law Foundation of 
Silicon Valley, không phải của Santa Clara Valley Medical Center 
(VMC). VMC không chịu trách nhiệm về phẩm chất và sự chính xác 
của sự cố vấn pháp lý từ Law Foundation. Law Foundation sẽ không 
cung cấp dịch vụ hoặc đại diện các trường hợp hành nghề y khoa   
sai sót hoặc các vụ kiện chống lại Hạt Santa Clara.

•  Điền mẫu đơn của tòa để sửa đổi tên
  và giới tính

•  Điều tra các vấn đề về giải tỏa các lều
  của người vô gia cư

•  Hỗ trợ học sinh bị kỳ thị ở trường học  
vì lý do bệnh tật và mất năng lực

•  Các vấn đề  về  quyền của người thiếu
  nợ/sự quấy  nhiễu của chủ nợ

•  và nhiều dịch vụ khác...




