Você é vítima ou sobrevivente de um crime?

Você tem problemas jurídicos por causa desse crime, como a necessidade de um divórcio
ou pensão alimentícia, precisa de consertar o seu crédito, está com problemas de despejo
da moradia ou problemas para obter incapacidade ou outros benefícios públicos?

Entre em contato com o CLAVC — nós fornecemos assistência legal gratuita a
vítimas de crimes residentes de Massachusetts ou a pessoas que tenham um
problema legal civil em Massachusetts.

As questões legais podem incluir, mas não estão limitadas a:
Habitação
Direito da família
Imigração

Direito do consumidor
Saúde e benefícios públicos
Direitos de pessoas portadoras
de deficiências

Educação
Questões de emprego
Direitos de idosos

Para mais informações, confira www.massclavc.org.
Programas Regionais de Assistência Legal da CLAVC

Programas estatales de CLAVC

▪▪ Community Legal Aid | 855-252-5342
Servindo os condados de Berkshire, Franklin, Hampden,
Hampshire e Worcester

▪▪ Children’s Law Center of Massachusetts
Servindo crianças e jovens
781-581-1977

▪▪ De Novo Center for Justice and Healing | 617-661-1010
Servindo a Grande Boston
▪▪ Greater Boston Legal Services | 617-371-1234
Servindo a Grande Boston e a região leste de Massachusetts
▪▪ MetroWest Legal Services | 508-620-1830
Servindo Framingham, a região metropolitana ao oeste de Boston
e a região sul do condado de Norfolk

▪▪ Disability Law Center
Atendendo pessoas portadoras de deficiência
800-872-9992
▪▪ Victim Rights Law Center
Atendendo vítimas de agressão sexual
617-399-6720 x19

▪▪ Northeast Legal Aid | 978-458-1465
Servindo os condados de Essex e a região norte do condado de
Middlesex (nordeste de Massachusetts)
▪▪ South Coastal Counties Legal Services | 774-488-5958
Servindo os condados de Barnstable, Bristol, Dukes, Nantucket e
Plymouth e as cidades de Avon e Stoughton
A iniciativa CLAVC é apoiada pelo Escritório de Assistência a Vítimas de Massachusetts através de uma concessão
da Lei de Vítimas de Crimes de 1984 (VOCA) do Escritório para Vítimas de Crime, Escritório de Programas de Justiça,
Departamento de Justiça dos EUA.

