NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁP LÝ HỖ TRỢ
NGƯỜI NHẬP CƯ VÀ NGƯỜI TỊ NẠN
Dưới đây là danh sách những trang web để liên lạc và những số điện thoại giúp người nhập cư và người tị nạn cư ngụ
trong quận Snohomish. Xin lưu ý, rằng danh sách này không hoàn toàn đầy đủ. Cũng có các cơ quan và tổ chức khác
cung cấp các nguồn lực và dịch vụ trong và quanh Quận Snohomish. Danh sách này bao gồm các nguồn lực được Văn
phòng Chưởng lý Bang Washington và các đối tác của chúng tôi đã được đề nghị áp dụng cho toàn khu vực.

Trang Web: Luật sư Hỗ trợ khi đến sân bay, airportlawyer.org
Nếu bạn nhập cư tới Hoa Kỳ qua đường hàng không, vui lòng sử dụng trang web này khi đến sân bay để liên lạc với một
luật sư đặc trách di dân miễn phí.
LƯU Ý: Bạn phải ghi vào những chi tiết du lịch trước khi khởi hành.
Trang Web của Trợ giúp Luật nhập cư, https://www.immigrationlawhelp.org
Cung cấp Danh sách các nơi hỗ trợ dịch vụ pháp lý Tiểu bang để giúp những người có thu nhập thấp với các vấn đề nhập
cư.
Trang Web của Dự án Quyền lợi Di dân Tây Bắc, https://www.nworp.org/resources/know-your-rights/
Cung cấp tài liệu "Biết Quyền của Bạn" của NWIRP biên soạn để giúp mọi người hiểu quyền của họ khi tiếp cận với các

quan chức và cán bộ thực thi pháp luật khác nhau. Tài liệu này cũng có hướng dẫn cho người nhập cư khi bị giam giữ,
liên lạc với Kế hoạch An toàn Gia đình khi nhập cư, và liên kết đến các nguồn trợ giúp pháp lý.
Trang Web của Văn phòng Dự án Quyền Di dân Tây Bắc Washington , https://www.nwirp.org/
Cung cấp Danh sach Viên chức Tây Bắc Washington phục vụ cá nhân tại Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Island,

Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Pacific, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Thurston, Wahkiakum, và
Whatcom.
Trang Web của Co Quan Dự án Tư pháp Tây Bắc, https://nwjustice.org/get-legal-help
Trang Web của Văn phòng Di trú và Tị nạn Seattle, http://www.seattle.gov/iandraffairs/resources
Biên dịch các liên kết và nguồn lực giúp người di dân và người tị nạn trong khu vực Seattle.
Trang Web: Mạng thông tin Washington 211, http://win211.org/
211 là số điện thoại dễ nhớ giúp mọi người để được cung cấp thông tin y tế và các dịch vụ nhân sinh, giới thiệu và các
trợ giúp khác hầu đáp ứng được nhu cầu của họ.
Trang Web: Trợ giúp Luật Washington, http://www.washingtonlawhelp.org/issues/immigration
Cung cấp Thông tin pháp lý rõ ràng và toàn diện về nhiều chủ đề di dân.

