
 دنوش یم هدحتم تالایا یبونج زرم دراو وجھانپ ناونع ھب ھک ییاھ ناغفا : 1/30/2023 یناسر زور ھب
 

 ناغفا زا ھتسد نآ ھب .دنوش یم هدحتم تالایا دراو کیزکم اب یبونج زرم زا وجھانپ ناونع ھب اھ ناغفا زا یرتشیب دادعت

 هداد خیرات اھنآ ھب و دوش یمن هداد لورپ ای طورشم یدازآ تیعضو ،دنوش یم هدحتم تالایا دراو قیرط نیا زا ھک ییاھ

 .دننک حرطم ار یگدنھانپ هدنورپ ات دنبای روضح ترجاھم هاگداد رد ات دوش یم

 

IILA ھک دوش نشور ھک تسا مھم نیاربانب ،دنکیم تفایرد اھ ناغفا نیا ھب کمک دروم رد ار اھ تساوخرد یدایز دادعت 

 :دنک کمک دناوتیم IILA ھنوگچ

 

 نالاسگرزب فذح زا عافد دراوم نیا ات تسین رداق IILA ترجاھم یقوقح تامدخ هرادا ،رضاح لاح رد :یقوقح کمک )1 

 ،رضاح لاح رد .درک میھاوخ ھئارا یناسر زور ھب ھحفص نیا رد ،میریذپب ار دیدج دراوم میناوتب ھکنیا ضحم ھب .دریذپب ار

 دوجوم اجنیا رد ناگدنھد ھئارا زا یتسیل .دینک وجتسج کمک یارب یعافتناریغ یقوقح تامدخ ناگدنھد ھئارا ریاس زاً افطل

 /https://www.iilosangeles.org/legal-services-providers :تسا

 

 ندش نارگن یارب یلیلد ،دنک ادیپ یقوقح کمک ترجاھم هاگداد رد روضح زا لبق دناوتن تیعضو نیا رد ناغفا کی رگا

 روضح یارب یرگید خیرات اھنآ ھب یضاق .دننک ینوناق یگدنیامن نتفای موادت یاضاقت یضاق زا دنناوت یم اھنآ .درادن دوجو

 تروص نیا ریغ رد ،دیوش رضاح ترجاھم هاگداد یارب ھشیمھ ھک تسا یرورض الماک نیا .دھد یم ترجاھم هاگداد رد

 .دراد دوج ندش تروپید ای و جارخا رطخ

 

 قیرط زا ،یترجاھم سیک تیریدم/هدنورپ تیریدم ای و یلام کمک یارب طیارش دجاو لورپ یاھناغفا : رگید یاھکمک )2

 لابند ھب و دنتسین لورپ ھک ییاھناغفا .دنتسین RFS ای IILA AIRS یاھھمانرب قیرط زا ای USCRI ILA یاھھمانرب

 ریدم ،hktoian@iilosangeles.org سردآ ھب دیاب ،دنتسھ یترجاھم سیک/هدنورپ تیریدم کمک زا ریغ یاھکمک

 یکمک دناوت یم IILA ایآ ھک دنک یم یبایزرا ناگدنھانپ تامدخ ریدم .دنتسرفب لیمیا ،نایوتک کیمساھ ،ناگدنھانپ تامدخ

 .دش دھاوخن ھئارا ام سناژآ طسوت یشیاھر یاجو نکسم .ریخ ای دنک ھئارا اھناغفا هدع نیا یرب
 


