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Юридичні, імміграційні та громадянські класи

Юридична

юридична допомога північно-західного Техасу https://internet.lanwt.org/locations/dallas Телефон
214-748-1234 Вони допомагають із загальним цивільним прийомом, включаючи сімейне право, заповіти та
маєтки , справи орендодавців/орендарів, державні пільги, федеральний податок і питання нерухомості.

LegalLine – Асоціація адвокатів Далласу https://www.dallasbar.org/?pg=legalline 214-220-7400 (Головний
офіс) Юристи-волонтери безкоштовно відповідатимуть на юридичні запитання з 16:00 до 20:00
щосереди. Щоб взяти участь, заповніть онлайн-форму на сторінці
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ3AT-so8uKD PDgm1i6sHeWghpYfYZca692sfcjSqO3TsXw/viewform
Юрист- волонтер зателефонує учаснику, щоб надати до 15 хвилин безкоштовну юридичну консультацію.
Кількість місць обмежена. Реєстрація закривається щовівторка о 17:00

CitySquare Legal Action Works https://www.citysquare.org/law 214-827-1000 (Головний офіс) 511 N Akard St, Ste
302, Dallas, TX 75201 Займається переважно сімейним правом справах, а також розглядає справи про опіку,
позови про шахрайство споживачів та інші цивільні справи.

Далласська програма адвокатів-волонтерів Сусідні юридичні клініки
https://dallasvolunteerattorneyprogram.org/ 214-243-2236 Веде клініки з питань розлучення, опіки,
усиновлення, зміни імен, споживачів, заповіту, планування майна, банкрутства, вилучення,
нерозголошення, пільг ветеранам, малого бізнесу та некомерційних питань; уточнювати дати, час і
місце розташування клініки за телефоном 214-243-2236.

Техаський центр юридичних послуг https://www.tlsc.org/help Техаський центр юридичних послуг – це
некомерційна юридична фірма, яка надає безкоштовне представництво та допомогу жителям Техасу, які
мають право на їхні послуги на основі доходу чи інших критеріїв. Вони допомагають із сім’єю,
вихованням дітей і добробутом дітей-- подолання насильства, жорстокого поводження та
переслідування--догляд за людьми похилого віку, вихід на пенсію та планування нерухомості---житлові
та фінансові питання--- доступ до військових пільг та інші питання ветеранів--- питання, пов’язані з
працевлаштуванням і роботою --- дискримінація та соціальна справедливість, а також доступ до
державних пільг

Імміграція
Міжнародний комітет порятунку https://www.rescue.org/united-states/dallas-tx (214) 461-9781 6500 Greenville
Avenue Suite 500 Dallas, TX 75206 Програми в Далласі включають: Переселення: задоволення основних
потреб у харчуванні, житлі та законних правах на ранніх, критичних етапах переселення. Розширення
економічних можливостей: захист, підтримка та покращення засобів до існування та фінансової безпеки
домогосподарств. Інтеграція та розвиток громади: зміцнення громад та підготовка людей до повної участі
в американському суспільстві. Розширене ведення справ: сприяння оздоровленню та забезпечення
доступу до медичних послуг протягом п’яти років після прибуття. Психічне здоров’я: зв’язок клієнтів із
соціальною емоційною підтримкою та іншими послугами з IRC та в усьому співтоваристві. Імміграція:



надання допомоги з коригуванням імміграційного статусу, громадянства та возз’єднання сім’ї.

Правозахисна ініціатива Північного Техасу https://hrionline.org/get-help-2/ 214.855.0520. 2801 Swiss
Avenue, Dallas, TX 75204 The Human Rights Initiative of North Texas – це імміграційна юридична фірма, яка
надається безкоштовно для людей, які відповідають вимогам. Вони беруть справи щодо шукачів
притулку, незадокументованих жертв домашнього насильства, незадокументованих осіб, які пережили
або свідків серйозних злочинів, а також дітей без документів, які зазнали жорстокого поводження або
покинутих.
RAICES – Центр освіти та юридичних послуг для біженців та іммігрантів
https://www.raicestexas.org/what-we do/legal-services/ W. Mockingbird Ln., Suite 840 Dallas, TX 75247
214-295-9554 RAICES надає позитивні, захисні та судові послуги для іммігрантів з низьким доходом.

Mosaic Family Services https://www.mosaicservices.org 214-821-5393 (головний офіс) Номер консультації
(працює в робочий час): 972-755-4421; Цілодобова гаряча лінія для кризових ситуацій: 214-823-4434.
Надає комплексні соціальні послуги для іммігрантів і біженців, а також юридичне представництво в
імміграційному та сімейному праві для іммігрантів, які постраждали від злочинів, таких як домашнє
насильство та торгівля людьми.

Католицькі благодійні організації Далласа https://www.ccdallas.org/services/refugee-services/ Зверніться
за адресою refugee.services@ccdallas.org або зателефонуйте за номером 214.553.9909. Для сім’ї біженців,
яка починає нове життя в США, процес може бути тривалим і важким – ми тут, щоб допомогти.

Проект Inmigrante https://proyectoinmigrante.org/ 888-793-2182 Дод. 201
з вівторка на суботу | 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 Proyecto Inmigrante ICS, Inc. – це некомерційна
організація, яка обслуговує громаду, пропонуючи імміграційні консультації.

Міністерства Gateway of Grace https://www.gatewayofgrace.org/ info@gatewayofgrace.com 469-324-8825
Міністерства освіти та громадськості Gateway of Grace пропонують курси з англійської як другої мови та
громадянства, навчальні програми для дітей, ESL та транспортування на спеціальні події серед багатьох
інших послуг. Ми допомагаємо біженцям облаштувати свої квартири, знайти роботу, записати своїх дітей
до школи та почати шлях до розвитку нових стосунків і здорових спільнот. Кожна родина біженців має
унікальні обставини.

Класи громадянства

Католицькі благодійні організації Далласа
https://www.ccdallas.org/services/immigration-legal-services/citizenship/ Щоп’ятниці о 13:00 семінар з
громадянства на W. Mockingbird Ln. Даллас, Техас 75247. Заходи доступні в порядку живої черги. Гонорар
становить 40 доларів. Для отримання додаткової інформації телефонуйте 469-801-8169.

Literacy Achieves http://www.literacyachieves.org/programs проводить уроки громадянства.
Vickery Meadow Campus 6329 Ridgecrest Rd. Dallas, TX 75231 (214) 265-5057

Публічна бібліотека Dallas http://dallaslibrary2.org/adultlearning/citizenship/ 1515 Young Street Dallas, Texas
75201 Телефон 214-671-8291 або електронна адреса adultlearning@dallascityhall.com.

UNT Dallas https://www.untdallas.edu/las/undergrad-programs/citizenship.php 7300 University Hills Blvd
Dallas, Texas 75241


