
… và công lý cho mọi người 

Cung cấp trợ giúp pháp lý về 

dân sự (không thuộc hình sự) 

phẩm chất cao, cho người

nghèo ở Boston

Greater Boston Legal Services 
Vùng cung cấp Dịch vụ

GBLS cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí dân sự (không 
phải hình sự) cho những vị có lợi tức thấp ở Boston 
và 31 thành phố phụ trội. GBLS đã triển khai khu vực 
dịch vụ cho người cao niên (60 tuổi trở lên) bao gồm 
các thành phố sau:  Acton, Bedford, Boxborough, 
Burlington, Carlisle, Concord, Harvard, Lexington, 
Lincoln, Littleton, Maynard, North Reading, Reading, 
Stow và Wilmington.

GBLS có thể phục vụ khách hàng nhờ vào sự tài trợ đại 
lượng từ Massachusetts Legal Assistance Corporation, 
United Way of Massachusetts Bay and Merrimack 
Valley, các cơ quan phục vụ người Cao niên của Vùng, 
các tổ chức tư, công ty và sự đóng góp rộng rãi của các 
cá nhân và tổ hợp luật khắp vùng Boston.

GBLS chân thành đón nhận tiền tặng từ thiện, được 
khấu trừ thuế. Xin vui lòng liên lạc chúng tôi.

Trường hợp Bạn cần trợ giúp về Pháp Lý

Bạn có thể hợp lệ với các dịch vụ của GBLS nếu vấn 
đề pháp lý của bạn là về dân sự, không phải hình sự, 
bạn sống trong phạm vi dịch vụ và lợi tức của bạn 
không quá 125% theo Hướng dẫn về Lợi tức Nghèo khó 
Liên bang. (Khách hàng cao niên và người thụ hưởng 
Medicare không bị giới hạn bởi các nguyên tắc thu nhập 
trong bản hướng dẫn lợi tức). Tùy theo nhu cầu, chúng 
tôi cung cấp trợ giúp pháp lý từ tư vấn tới đại diện toàn 
phần. Nhân viên của chúng tôi được phân chia thành 
từng đơn vị chuyên môn.

Hãy tiếp xúc chúng tôi

Văn phòng: 
Greater Boston Legal Services
197 Friend Street 
Boston, MA 02114
Điện thoại: 617-371-1234  Fax: 617-371-1222
TDD: 617-371-1228

Cambridge and Somerville Legal Services
60 Gore Street, Suite 203
Cambridge, MA 02141
Điện thoại: 617-603-2700  Fax: 617-494-8222
TDD: 617-494-1757

www.gbls.org

Trợ giúp pháp lý cho những vị 60 tuổi trở lên:
Điện thoại: 1-866-778-0939

Chúng tôi nói tiếng Việt.  
Có thông dịch viên cho những vị không nói đuợc Anh 
ngữ

GBLS vinh dự được hổ trợ bởi:



Tiếp cận Công lý  

Mỗi ngày, các luật sư của GBLS và trợ tá pháp lý cung 
cấp tư vấn pháp lý quan trọng và đại diện cho người có 
lợi tức thấp. Ngoài ra, hàng ngàn cá nhân và gia đình khác 
ở Massachusetts được hưởng lợi từ việc thực hiện tư vấn 
thuộc GBLS. Kết quả thành công bao gồm:

• Thông qua luật cung cấp các công cụ quan trọng giúp 
bảo tồn hàng ngàn đơn vị gia cư được thuê dưới giá cả 
phải chăng trong thị trường thuê mướn;

• Gia tăng sự bảo vệ cho chủ nhà Massachusetts khỏi bị 
mất nhà, và bảo vệ người thuê tại các tòa nhà bị phá sản 
ở Massachusetts khỏi bị trục xuất;

• Hơn 200 nhân viên của một siêu thị lớn nhận được 
$750,000 tiền lương chưa được trả và tiền làm thêm 
giờ;

• Người lao động và nhân công tạm bây giờ được cung 
cấp tên họ chủ nhân, nhận được tiền lương mỗi giờ, lệ 
phí nào bị mất và có bảo vệ chống lại điều kiện hiểm 
nghèo nào tại nơi làm việc; và

• Nhiều bảo vệ hơn cho người mắc nợ có lợi tức thấp, 
bao gồm người tàn phế và cao niên, đối với bên thu nợ.

Nhu cầu

Mặc dù GBLS cung cấp rất nhiều dịch vụ, nhưng vẫn không 
đủ, hàng ngày, ba trong năm khách hàng có yêu cầu pháp lý 
hợp lệ bị khước từ do thiếu tài nguyên nhân sự, và họ không 
có nơi nào để tìm công lý. Do mất tài trợ, từ năm 2008, 
GBLS phải thôi việc 24 chức vụ, hạn chế nhiều hơn khả 
năng giúp đỡ người nghèo.

Phạm vi làm việc

GBLS cung cấp trợ giúp pháp lý then chốt cho nhiều vấn 
đề nghiêm trọng mà các gia đình và cá nhân đối diện, kể cả 
người cao niên và tàn phế. Phạm vi làm việc trọng yếu bao 
gồm:

Đơn vị Quyền lợi Người Tiêu thụ - Bảo vệ và giáo dục cộng 
đồng cho mỗi khách hàng lợi tức thấp:  Chú trọng các vấn 
đề liên hệ đến sự khủng hoảng phá sản, liên hệ đến công 
việc và tư vấn về pháp lý nhắm vào sự ngăn ngừa vỡ nợ, 
giúp chủ nhà lợi tức thấp ở lại trong nhà và những thách 
thức đối với chủ nợ cướp giật và kỳ thị.

Di trú – Bảo vệ nhân quyền:  GBLS cung cấp đại diện pháp 
lý cho các di dân lợi tức thấp, ưu tiên các trường hợp di 
dân tỵ nạn tìm nơi trú ẩn thường trú và an toàn, cá nhân đối 
tượng là những người bị bào hành trong gia đình và trẻ em 
không có gia đình. Mục tiêu là khách hàng của GBLS có thể 
trở thành người có hồ sơ và được trở thành thường trú nhân 
hợp pháp ở Hoa kỳ.

Trợ cấp Welfare – Bảo quản số lợi tức an toàn và hỗ trợ 
về chuyện chuyển tiếp qua việc làm:  GBLS đại diện cá 
nhân và gia đình giúp họ đạt được và giữ được trợ cấp đủ 
sống, bao gồm trợ cấp tiền mặt Transitional Aid to Families 
with Dependent Children và Emergency Aid to the Elderly, 
Disabled and Children, Foodstamps và các quyền lợi liên hệ, 
như giữ trẻ và các chương trình giáo dục và huấn luyện; và 
phản đối những quy định ngăn chặn bạn không nhận được 
phúc lợi công cộng.

Các Chương trình/Dự án  Đặc biệt

GBLS có một vài chương trình và dự án để bảo đảm việc 
truy cập công lý cho người có hoàn cảnh đặc biệt và cung 
cấp tiếp cận và trợ giúp cho các sắc dân đặc biệt. Nhiều 
luật sư và trợ lý pháp lý của GBLS nói tiếng Tây Ban Nha, 
Haitian Creole, Bồ Đào Nha, Trung Hoa và/hay Việt Nam. 
GBLS cũng cung cấp thông dịch viên về các ngôn ngữ khác.

Đơn vị Tiếp Cận Á Châu:  Cung cấp hướng dẫn pháp lý và 
trợ giúp cho gần một ngàn di dân Á Châu mỗi năm, đạt được 
và duy trì phần lớn các nhu cầu căn bản cho họ và gia đình.

Chương trình Criminal Offender Record Information 
(CORI):  Giúp các cá nhân thuộc các cộng đồng nghèo nhất 
chứng thực hồ sơ hình sự; giúp họ tìm việc làm, gia cư, trợ 
cấp, giáo dục và các cơ hội khác; và học về quyền lợi của 
họ theo quy định của CORI cải tổ có hiệu lực từ tháng Năm, 
năm 2012.

Sức khỏe Tâm Thần và Quyền lợi về Khuyết tật:  Cung cấp 
trợ giúp pháp lý cho người lớn và trẻ em bị khuyết tật về 
tâm thần trên các mặt như kỳ thị, quyền lợi về sức khỏe tâm 
thần và các dịch vụ khác dựa trên căn bản cộng đồng từ các 
cơ quan tiểu bang và địa phương, quyền lợi về cơ quan và 
giáo dục đặc biệt.

Đơn vị Cao niên, Sức khỏe và Khuyết tật-Bảo vệ quyền lợi 
của người Cao niên, duy trì việc tiếp cận các quyền lợi về 
chăm sóc sức khỏe và khuyết tật:  Thưa kiện thay mặt người 
cao niên, người bị khuyết tật và gia đình, giúp khách hàng 
có được như sau: chăm sóc sức khỏe có phẩm chất, Lợi tức 
An Sinh Xã Hội hay Lợi tức An Sinh Bổ Sung (SSI), và gia 
cư giá cả thích hợp cho người cao niên. Ngoài ra, GBLS làm 
việc để giử người, đặc biệt là cao niên, ở ngoài viện và cải 
tiến phẩm chất cuộc sống cho những người sống trong viện. 
Chương trình Medicare Advocacy phụ trách những trường 
hợp giúp nộp đơn để có được Medicare và các quyền lợi liên 
hệ. Chương trình Children’s Disability đại diện cho trẻ em 
bị từ chối SSI sai lầm. Đơn vị ủng hộ ưu tiên những chuyện 
về cải tổ quyền giám hộ, bảo đảm quyền lợi của những cư 
dân của nhà dưỡng lảo biệt lập, cải tiến khả năng vào bệnh 
viện và dịch vụ vận chuyển cho những người khuyết tật và 
bảo đảm khả năng vào bệnh viện cho tất cả các nhóm tuổi.

Việc làm – Bảo vệ quyền lợi của công nhân lương bổng 
thấp:  GBLS hỗ trợ các khách hàng trong các trường hợp 
liên hệ: Bị từ chối bất công tiền thất nghiệp; bị trộm lương 
vi người chủ phạm luật lệ về lương bổng; tranh luận về 
thuế liên hệ đến lợi tức từ việc làm hay các vấn đề nhận 
Earned Income Tax  Credit (EITC) qua Chương trình trợ 
giúp người khai thuế lợi tức thấp.  GBLS cũng ủng hộ sự 
thay đổi luật, lệ, và quy định ảnh hưởng không tốt đến người 
làm việc lương thấp.

Luật Gia đình – Sự An Toàn, Bảo đảm, Độc lập về Tài 
Chánh:  GBLS cung cấp trợ giúp pháp lý và đại diện cho nạn 
nhân có lợi tức thấp bị bạo hành trong gia đình để giúp họ và 
con cái họ có một cuộc sống tốt hơn, không còn bị hành hạ.  
GBLS giải quyết các vấn đề pháp lý và các vấn đề chính 
sách công làm tăng bạo lực đối với nạn nhân và giúp nạn 
nhân đến con đường tớt hơn về sức khỏe, cảm xúc, và độc 
lập về kinh tế.

Gia cư – Duy trì gia cư cho người có lợi tức thấp:  GBLS ưu 
tiên bảo vệ các trường hợp trục xuất, đặc biệt dính líu đến gia 
cư công cộng và gia cư được chính phủ trợ giúp; giúp người 
thuê có lợi tức thấp được tiếp cận và duy trì gia cư được thuê 
giá rẻ; đại diện cho người thuê và cựu chủ nhân của tài sản bị 
tịch thu, có được và giữ được nơi trú ngụ tạm thời cho các 
gia đình vô gia cư và giúp họ có được nhà cố định trong khả 
năng họ; bênh vực cho nạn nhân bạo hành trong gia đình và 
bảo vệ sự lựa chọn về gia cư của họ; và giúp hội người thuê 
nhà hiểu chính sách về gia cư và trợ giúp trong việc thay đổi 
chính sách bất công.
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