Trợ giúp pháp lý về Nhập cư Miễn phí hay Chi phí thấp trong Hạt Santa Clara
Amigos de Guadalupe Center for Justice and Empowerment
1897 Alum Rock Avenue, Suite 35, San Jose, CA 95116
amigoscenter.com | (408) 341-6080
Visa U, Gia hạn Giấy phép lao động, DACA, USCIS yêu cầu miễn
phí, I-130s, 1 bước điều chỉnh tình trạng, loại bỏ các điều kiện,
quyền công dân, các lớp ESL
Asian Law Alliance
991 W. Hedding Street, Suite 202, San Jose, CA 95126
asianlawalliance.org | (408) 287-9710
Dịch vụ pháp lý nhập cư, bào chữa trục xuất, nhà ở, lợi ích công
cộng, bạo lực gia đình, quyền công dân
Bay Area Legal Aid
4 N. 2nd Street, Suite 600, San Jose, CA 95113 | baylegal.org
Legal Advice Line (Intake): 1(800) 551-5554
Health Consumer Center: 1 (855) 693-7285
Dịch vụ pháp lý nhập cư, bạo lực gia đình, buôn bán nhân lực,
tấn công tình dục, lợi ích công cộng, luật nhà ở, luật tiêu thụ,
chăm sóc sức khỏe, tư pháp cho thanh niên
Center for Employment Training
Immigration and Citizenship Program
701 Vine Street, Suite 115, San Jose, CA 95110
cet-icp.org | (408) 534-5451
Dịch vụ pháp lý nhập cư, quốc tịch, DACA, Biết quyền lợi của bạn
Community Legal Services in East Palo Alto
1861 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303
clsepa.org | (650) 326-6440
Dịch vụ pháp lý nhập cư, phòng vệ trục xuất, nhà ở, quyền
lợi người lao động, xóa hồ sơ
Catholic Charities of Santa Clara County
2625 Zanker Road, Suite 201, San Jose, CA 95134
catholiccharitiesscc.org | (408) 468-0100; (408) 944-0691
Gilroy Offices: 7950 Church Street, Gilroy CA, 95020 and
7415 Eigleberry Street, Gilroy, CA 95020
Immigration Legal Services: (408) 842-4808
Citizenship Services: (408) 914-8337
Tư vấn nhập cư, diện gia đình, bảo lãnh hôn phu, DACA, TPS,
visa U, quốc tịch, thẻ xanh tị nạn / gia hạn / thay thế

Human Agenda
1590 Oakland Road, Suite B211, San Jose, CA 95131
humanagenda.net | (408) 759-9571
CLARO Dịch vụ pháp lý nhập cư, bào chữa trục xuất, tị nạn
chính trị, cứu trợ sau kết án

Oasis Legal Services
1900 Addison Street, Suite 100, Berkeley, CA 94704
oasislegalservices.org | (510) 666-6687
Dịch vụ pháp lý nhập cư cho Cộng đồng LGBTQ+:
tị nạn xác nhận, cư trú, quốc tịch, quản lý hồ sơ

International Rescue Committee
210 S. Bascom Avenue, Suite 227, San Jose, CA 95128
rescue.org | (408) 277-0255
440 Grand Ave, Suite 500 Oakland, CA 94612
rescue.org | (510) 452-8222
Dịch vụ pháp lý nhập cư, tái định cư cho người tị nạn

Pars Equality Center
1635 The Alameda, San Jose, CA 95126
parsequalitycenter.org | (408) 261-6405
Dịch vụ pháp lý nhập cư, sắp xếp việc làm, sắp xếp nhà ở,
ESL và các lớp quốc tịch

The Justice & Diversity Center of the Bar Association of
San Francisco
201 Mission Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105
sfbar.org | (415) 982-1600
Immigration court representation, removal proceeding,
Spanish interpretation
Attorney of the Day Line: (408) 461-8795
Tư vấn & giới thiệu, đơn xin cấp phép tuyển dụng, yêu cầu
FOIA, thay đổi mẫu địa chỉ và chuyển động chuyên nghiệp
trước tòa án di trú, yêu cầu loại bỏ màn hình mắt cá chân
Katharine & George Alexander Community Law Center
1030 The Alameda, San Jose, CA 95126
law.scu.edu/kgaclc | (408) 288-7030
Dịch vụ pháp lý nhập cư, luật tiêu thụ, quyền lợi của người lao
động, Hiểu biết quyền lợi của bạn
Law Foundation of Silicon Valley
4 N. 2nd Street, Suite 1300, San Jose, CA 95113
lawfoundation.org | (408) 293-4790
Người ủng hộ pháp lý cho trẻ em và thanh
thiếu niên: (408) 280-2416
SIJS và các dịch vụ nhập cư khác dành cho thanh thiếu niên,
bạo lực gia đình, luật gia đình và giám hộ cho thanh thiếu niên,
giáo dục đặc biệt, luật cư trú nhà ở, dịch vụ pháp lý y tế

Rapid Response Network
24/7 Hotline: (408) 290-1144
Tham vấn pháp lý khẩn cấp và cho các trường hợp khẩn cấp
về nhập cư; tức cử người phản ứng nhanh được đào tạo khi
ICE có mặt trong cộng đồng, kết nối các gia đình mục tiêu
với nhóm đồng hành, chia sẻ tài liệu tham khảo pháp lý
Step Forward Foundation
16264 Church Street, Suite 103, Morgan Hill, CA 95037
stepfwd.org | (408) 915-8698
Luật di trú, luật gia đình, luật việc làm đại diện cho nạn nhân
tội phạm
Tahirih Justice Center
881 Sneath Lane, Suite 115, San Bruno, CA 94066
tahirih.org | (650) 270-2100
Hỗ trợ pháp lý nhập cư cho những người sống sót sau bạo
lực trên cơ sở giới bao gồm thị thực U, buôn người, tị nạn,
VAWA, cưỡng bức kết hôn và các trường hợp SIJS; dịch vụ
xã hội và dịch vụ quản lý hồ sơ

*Các cơ quan được liệt kê ở trên là Luật sư phi lợi nhuận và các cơ
quan được DOJ công nhận. Phí công danh nghĩa có thể được áp
dụng.

Office of Immigrant Relations
Phone: (408) 678-1430
Website: sccoir.org
Socials: @SCCIMMI

