
VÀI HÀNG GIỚI THIỆU VỀ KGACLC

 Được biết đến trước đây như Trung Tâm Luật 
Pháp Cộng Đồng Vùng Đông San Jose. Trung Tâm 
Luật Pháp Cộng Đồng Katharine & George Alexander 
là một nỗ lực tình nguyện của Hội Sinh Viên tại Đại 
học Santa Clara khởi sự hoạt động vào năm 1994, để 
giúp những người lao động công nhật  lấy lại được 
những tiền lương đã không trả cho họ.

 Vào năm 2004, George Alexander, một cựu giáo sư 
và khoa trưởng của trường Đại học Luật Santa Clara, và 
vợ của ông, bà Katherine, đã hiến tặng rộng rãi cho quỹ 
tài sản của Trung Tâm luật Pháp Cộng Đồng Vùng Đông 
San Jose. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với nghĩa cử của ông 
bà Alexander, trung tâm ESJCLC đã chính thức đổi tên 
thành Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng Katharine & 
George Alexander (KGACLC). 

 Ngày nay, KGACLC cung cấp những sự cố vấn và 
dịch vụ luật pháp trong các lãnh vực tiêu dùng, di trú, 
luật thuê mướn nhân viên, và phục vụ vào khoảng 1,000 
thân chủ tại chỗ  hàng năm. Trung tâm cũng đã tiếp xúc 
hàng trăm cá nhân qua những hội thảo lưu động về các 
vấn đề Quyền lợi của Người Tiêu Thụ, Quyền lợi của 
Người Làm Việc và của Người Thuê Mướn Nhà, Đất.
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H ƯỚ NG  DẪ N  ĐƯỜ NG  ĐI

Từ Santa Clara University:
 Lấy đường Alameda hướng về khu trung tâm thành 
          phố San Jose
Từ Peninsula:  
 Đi bằng xa lộ 280 Lấy xa lộ 280 Nam hướng tới xa lộ 
          880 Bắc
 Ra khỏi xa lộ 880 trên đường Alameda và hướng tới 
          khu trung tâm thành phố San Jose
 Đi bằng xa lộ 101 Lấy xa lộ 101 Nam đi về hướng xa lộ 
          880 Nam 
 Ra khỏi xa lộ 880 trên đường Alameda và lái về hướng 
          trung tâm thành phố San Jose.
Từ Nam: Lấy xa lộ 101 Bắc
 Ra khỏi xa lộ 101 trên đường Alum Rock (Alum Rock 
          sẽ biến thành đường Santa Clara) và hướng tới khu 
          trung tâm thương mại thành phố San Jose
 (đường Santa Clara sẽ trở thành đường Alameda).
Lộ trình xe buýt: Trong vùng San Jose, đi tới KGACLC 
bằng các xe buýt 22, 63
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CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BAO 
GỒM

T RỢ GI Ú P LUẬT PH Á P QUA CÁC VĂ N 
PHÒNG CỐ VẤ N
 Nếu bạn đủ tiêu chuẩn, dưa theo lợi tức gia đình, 
bạn có thể lấy hẹn để đến gặp một trong những văn 
phòng cố vấn của chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp 
bạn trong bất cứ vấn đề nào được liệt kê ở dưới.

LUẬT BẢO V Ệ NGƯỜ I T I ÊU T H Ụ
 ◆ Bị Lừa gạt trong việc mua một xe mới hay một xe 
            cũ đã xử dụng
 ◆ Sự chiếm hữu lấy xe hay vấn đề kéo xe đi
 ◆ Quấy nhiễu đòi nợ
 ◆ Gian dối trong thị thực hay trợ giúp pháp luật
 ◆ Gian dối trong việc bán hàng hay quảng cáo qua 
            điện thoại hay gõ cửa từng nhà để bán hàng
 ◆ Gian dối trong thẻ tín dụng
 ◆ Trở ngại trong việc tường trình tín dụng
 ◆ Những vấn đề linh tinh khác liên quan đến người 
           tiêu dùng

LUẬT DI T RÚ
 ◆ T-Thông hành (cho các nạn nhân của nạn buôn 
            người)
 ◆ U-Thông hành (cho các nạn nhân của những tội 
            phạm khác, bao gồm bạo hành trong gia đình)

 ◆ DACA (Hoãn trục xuất đối với trẻ vị thành niên)
 ◆ Tỵ nạn chính trị (cho trẻ vị thành niên và những 
            gia đình có con nhỏ)

QU Y Ề N LỢ I CỦA NGƯỜ I L AO ĐỘNG 
 ◆ Những vấn đề thất nghiệp
 ◆ Đuổi việc một cách sai trái
 ◆ Không trả lương và tiền phạt
 ◆ Trả thù của chủ
 ◆ Quấy nhiễu và kỳ thị tại nơi làm việc
 ◆ Những vấn đề khác, liên quan đến việc thuê 
           mướn 

VỀ CÁC VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI

PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO
 Trung Tâm Pháp Luật Cộng đồng Katharine & 
George Alexander (KGACLC) là một chương trình của 
đại học luật Santa Clara. Chúng tôi tạo những cơ hội 
cho các sinh viên luật của chúng tôi  làm việc dưới sự 
giám sát của những luật sư kinh nghiệm, trợ giúp cho 
những cá nhân chúng tôi phục vụ.   
 Khi đến với văn phòng, quý vị sẽ được phỏng vấn 
bởi một sinh viên luật, người mà sau đó sẽ tham vấn với 
một trong những luật sư của chúng tôi dựa trên những 
dữ kiện mà quý vị đã cung cấp. Sau đó sinh viên luật này 
sẽ chuyển lời tư vấn của vị luật sư đến cho quý vị. 

CH I PH Í, SỰ BẢO M ẬT
 KGACLC là một tổ chức tư nhân, bất vụ lợi, không 
liên quan trực tiếp tới các tổ chức chính quyền hay 
các cơ quan thực thi luật pháp. Những sự phục vụ của 
chúng tôi đều không tính tiền và được bảo mật.

ĐỂ L À M H Ẹ N
 Quý vị có thể gọi điện thoại hay đến văn phòng của 
chúng tôi để làm hẹn. Chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi về 
vấn đề quý vị cần tư vấn, và về lợi tức gia đình của quý 
vị để xác định xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn để được 
phục vụ hay không.  

BUỔI  HỘI  T H ẢO  M I Ễ N  PH Í
 Chúng tôi cung cấp những hội thảo song ngữ tới 
những nhóm lợi tức thấp tại các trung tâm lao động, các 
lớp học Anh Văn là ngôn ngữ thứ hai (ESL), các trung tâm 
giáo dục người lớn, và tại những địa điểm khác trong cộng 
đồng. Trình bầy bởi một luật sư kinh nghiệm, một sinh 
viên luật và một người thông dịch (nếu cần thiết), những 
hội thảo này bao gồm thông tin trong những lãnh vực  sau:

 ◆ Quyền của Người Tiêu Thụ
 ◆ Quyền của Người Lao động
 ◆ Quyền của Người Mướn Nhà

 Hãy liên lạc với chúng tôi về địa điểm của những cuộc 
hội thảo của chúng tôi, hay là để sắp đặt chương trình cho 
một cuộc hội thảo ngay trong tổ chức cộng đồng của quý vị.


