
 

  
  
  

 
LỊCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2017-2018  

 
Luật sư của tổ chức Clearinghouse thực hiện hỗ trợ pháp lý miễn phí tại những địa điểm tạm trú 
Boston dành cho những người vô gia cư. Để được cung cấp dịch vụ, đối tượng phải là người vô 
gia cư, đang sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho người vô gia cư, hoặc là đối tượng có thu nhập thấp mới 
đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý 
miễn phí tại những địa điểm cư trú tạm thời cho những người vô gia cư sau đây: 
 

Pine Street Inn 
444 Harrison Avenue 
Boston, MA 02118 
• Men’s Inn 
Ken – 617-892-9230 
• Women’s Inn 
Catita – 617-892-9301 
 
St. Francis House 
39 Boylston Street 
Boston, MA 02116 
Fabiana – 617-457-1034 

Medeiros Center 
at Our Lady of Victories 
25 Isabella Street 
Boston, MA 02118 
Jack – 617-619-6962 
 
Bridge  
47 West Street 
Boston, MA 02111 
Amanda – 617-423-9575 
(limited to ages 18 – 24) 
 
 
 

MBHP 
1411 Tremont Street 
Roxbury Crossing, MA 02120 
Maura – 617-425-6650  
 
Southampton Shelter 
112 Southampton Street 
Boston, MA 02118 
Pedro – 617-534-6136 
 
Woods Mullen Shelter 
794 Massachusetts Avenue 
Boston, MA 02118 
Richelle – 617-534-7112  

 
Các đối tượng thuộc diện được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí nên đăng ký cuộc hẹn trước (nếu có 
thể) thông qua việc liên hệ với người đại diện của những địa điểm tạm trú được liệt kê ở trên. Các đối 
tượng thuộc diện nhưng không đăng ký trước cũng sẽ được cung cấp dịch vụ. Giờ làm việc tại mỗi địa 
điểm bắt đầu lúc 9:30 sáng. Chúng tôi sẽ có gắng hỗ trợ pháp lý cho tất cả các vấn đề liên quan đến 
pháp lý nhưng sẽ không hỗ trỡ các trường hợp tranh chấp liên quan đến hôn nhân gia đình (ly dị, nuôi 
dưỡng, chu cấp tiền nuôi dưỡng, và những trường hợp khác có liên quan) hoặc làm đại diện/luật sư 
bào chữa cho bị cáo tại các phiên toà hình sự. Làm ơn liên hệ bà Mia Friedman theo số điện thoại 617 
778-2082 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần biết thêm thông tin. 

 
NGÀY    ĐỊA ĐIỂM  
 
Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 Southampton  
  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 Pine Street Inn  
 
Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 Medeiros Center  
 
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 Woods Mullen 
 
Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 St. Francis House 
    
Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 MBHP 
    
Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 Bridge   
 
Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 Southampton  
 
Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 St. Francis House  
 
Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 Pine Street Inn 

 
NGÀY    ĐỊA ĐIỂM  
 
Thứ sáu, ngày 9 tháng 3 Medeiros Center 
 
Thứ sáu, ngày 23 tháng 3 St. Francis House 
 
Thứ sáu, ngày 6 tháng 4 Bridge 
 
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 Pine Street Inn 
 
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 St. Francis House 
    
Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 Woods Mullen 
      
Thứ sáu, ngày 1 tháng 6 MBHP 
 
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 Medeiros Center  
 
Thứ sáu, ngày 29 tháng 6 Southampton 


