
... và sñ công b¢ng cho t¤t cä

Cung c¤p ch¤t lßþng cao, 
Trþ giúp mi  n phí lu§t dân sñ 
(Không phÕm lu§t hình sñ) cho 

nhæng ngß¶i sinh s¯ng tÕi Boston

Nhæng vùng phøc vø cüa
Greater Boston Legal Services

GBLS cûng phøc vø nhæng ngß¶i già trong nhæng khu 
ph¯ sau ðây: Acton, Bedford, Boxborough, Burlington, 
Carlisle, Concord, Harvard, Lexington, Lincoln, 
Littleton, Maynard, North Reading, Reading, Stow,
và Wilmington.

GBLS có th¬ phøc vø thân chü cüa h÷ vì có nhæng tài v§t 
cao cä t× Massachusetts Legal Assistance Corporation, 
The United Way Massachusetts Bay, Area Agencies on 
Aging, và nhi«u c½ s·, công ty khác.  Ngoài ra có nhæng 
ðóng góp cao thßþng cüa nhæng cá nhân và nhæng c½ s· 
lu§t pháp trong toàn th¬ vùng Boston.

GBLS ch¤p nh§n nhæng c¯ng hiªn mµt cách biªt ½n.  
Nhæng ai c¯ng hiªn s   ðßþc giäm thuª. Xin hãy vui lòng 
liên lÕc chúng tôi. 

GBLS r¤t hãnh di®n ðã ðßþc sñ üng hµ cüa

Nªu quí v¸ c¥n nhu c¥u giúp ðÞ v« Lu§t Pháp

Quí v¸ có th¬ hµi ðü ði«u ki®n ð¬ có sñ phøc vø cüa GBLS 
nªu quí v¸ s¯ng · trong khu vñc phøc vø cüa chúng tôi 
và lþi tÑc hàng nåm không quá 125% cüa Tiêu Chu¦n 
Lþi TÑc Nghèo cüa Liên Bang.  (Thân chü l¾n tu±i không 
b¸ ràng buµc b·i Tiêu chu¦n lþi tÑc này.)  Chúng tôi c¯ng 
hiªn sñ trþ giúp v« lu§t pháp xªp ð£t t× vi®c c¯ v¤n cho 
ðªn hoàn toàn ðÕi di®n thân chü, tùy vào nhu c¥u.  Nhân 
viên cüa chúng tôi ðßþc chia thành nhæng ð½n v¸ chuyên 
trách v« pháp lý ð¬ nêu lên nhæng gì t¯t nh¤t cho nhæng 
khó khån mà thân chü chúng tôi phäi ð¯i phó.

Liên LÕc v¾i Chúng Tôi

Greater Boston Legal Services
197 Friend Street 
Boston, MA 02114
617.371.1234 Fax: 617.371.1222
TDD: 617.371.1228

Cambridge và Somerville Legal Services
60 Gore Street, Suite 203
Cambridge, MA 02141
617.603.2700 Fax: 617.494.8222
TDD: 617.494.1757

www.gbls.org

Hablamos Español
Thông d¸ch viên sÇn sàng cho nhæng ngß¶i không nói 
ðßþc tiªng Anh




