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Número de Telefone Intake:
781-581-1977
Ingestão Email:
info@clcm.org
Notas de admissão:
Por favor, telefone de Segunda-feira e Quinta-feira, das 9 h da manhã às 5 h da
tarde, para falar com um funcionário das admissões. Nós responderemos a
perguntas e prestaremos informações sobre o Direito das crianças a todas as
pessoas que telefonarem, independentemente da sua renda (rendimento), ou de
onde vivam. Contudo, só o poderemos representar se satis�zer as normas de
quali�cação sobre rendimento e viver no nordeste de Massachusetts,
fundamentalmente no condado de Essex.

O Children's Law Center (Centro Jurídico para as
Crianças) representa as crianças e jovens em procedimentos
administrativos e de tribunal que envolvam escolas, o bem
estar das crianças e a justiça juvenil. O Law Center (Centro
Jurídico) presta tambem informações e providencia serviços
de encaminhamento em questões jurídicas que afetem as
crianças, através da sua linha telefónica de assistência,
ministra treinos e está envolvido em esforços de reformas
de sistemas.

Número de Telefone Intake:
(617) 742-9296
Ingestão Email:
jreyes@pairproject.org
Notas de admissão:
Para imigrantes detidos ligar para PAIR das 13:00h às 15:00h de segunda-feira a
quinta-feira. Imigrantes sob custódia também podem ligar o PAIR gratuitamente
no mesmo período de funcionamento.

Àqueles que solicitam asilo, a entrevista inicial é realizada somente com marcar
um compromisso. Por favor, os interessados devem contatar o PAIR para veri�car a
disponibilidade.

O Political Asylum/Immigration Representation
Project (Projeto de Representação Judiciária no Asilo
Político/ Emigração, presta serviços jurídicos grátis de
emigração a pessoas que procurem asilo, e a emigrantes
injustamente detidos em Massachusetts. 
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Demonstração de resultados na 02149 área.

O(s) programa(s) indicados em baixo poderão ajudá-lo no seu problema jurídico. Por favor, contacte-os diretamente. Poderá haver requisitos
adicionais de quali�cação, para obter ajuda. Se você não obteve os resultados que esperava, certi�que-se de que escreveu a sua renda (rendimento)
mensal, não anual. Veri�que também que o seu código postal ou o nome da sua cidade foram escritos da maneira certa.

Children's Law Center of Massachusetts

PAIR Project

Ascentria Care Alliance
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(508) 754-1121, ext. 408
Ingestão Email:
infolegal@ascentria.org

Número de Telefone Intake:
(508) 754-1121, ext. 408
Ingestão Email:
infolegal@ascentria.org
Notas de admissão:
A aceitação do caso é baseada na disponibilidade do advogado. Poderão ser
�xados honorários baixos para representação e aconselhamento jurídicos, mas há
planos de pagamento disponíveis para aqueles que satisfazem certos critérios e/ou
que estão dentro de certo nível de renda (rendimento).

O Immigration Legal Assistance Program (Programa de
Assistência Jurídica à Emigração) do Ascentria Care Alliance
presta serviços jurídicos grátis e de baixo custo a
emigrantes na New England (Nova Inglaterra). O programa
oferece aconselhamento  e representação jurídica  no
preenchimento de requerimentos e petições de emigração.

Número de Telefone Intake:
617-542-7654
Notas de admissão:
Call (617) 542-7654.

O�ers free phone consultations on immigration matters.

Número de Telefone Intake:
(617) 338-0610 or toll-free (877) 686-0711
Notas de admissão:
Na primeira quarta-feira de cada mês, os advogados voluntários dão informações
jurídica gratuita, básico por telefone entre as 5:30 e as 7:30 h da tarde. As linhas
podem ser muito movimentada, mas continuar tentando. Aplicam-se as tarifas
normais para as chamadas telefónicas. 

Na quarta-feira, 17 de junho, haverá uma chamada especial em sessão apenas para
questões de direito da família. 
 

A Massachusetts Bar Association (Ordem dos Advogados de
Massachusetts) patrocina um programa mensal "Ligue a um
Advogado," que encoraja os membros do público a ligarem
para exporem os seus problemas e fazerem perguntas. As
chamadas são respondidas por advogados voluntários.

Ascentria Care Alliance

Irish International Immigrant Center

Massachusetts Bar Association Dial-A-Lawyer

Se puder pagar alguma coisa para contratar um advogado, veja esta lista de serviços de encaminhamento para
advogados.
Importante: Se receber um aviso novo, ou a sua situação mudar, volte ao Localizador de Recursos Jurídicos, e procure ajuda novamente.

Se precisar agora de ajuda num problema diferente, pesquise novamente.

Recursos sobre Como Tornar-se um Cidadão
no Caso daqueles que Têm uma
Incapacidade

Algumas das páginas da net seguintes podem ser em Inglês.

How to Request Accommodations for Disabilities - link to U.S Citizenship and
Immigration Services, uscis.gov
Question 9 of FAQ Addresses Accommodations if you Have a Disability - link to FAQ
for uscis.gov

Recursos para
Emigrantes, sobre Tópicos
Gerais

Algumas das páginas da net seguintes podem ser
em Inglês.

Massachusetts Legal Services Directory - link to
Immigration Advocates: Nonpro�t Resource
Center
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Massachusetts Immigrant and Refugee
Advocacy Coalition - link to miracoalition.org
National Immigration Law Center - link to
nilc.org

Informações gerais de imigração
Algumas das páginas da net seguintes podem ser em Inglês.

Immigration - MassLegalHelp.org
Mass ORI - link to Massachusetts O�ce for Refugees and Immigrants
MIRA - link to the Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition
Massachusetts Law About Immigration - link to Trial Court Law Library website
Immi - Learn about U.S. immigration and how to stay in the U.S. legally.  Also has
links to �nd legal help with immigration issues.

Let us know what you think - take our 5 question survey
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