An Extension of Mountainside Communion and Community Partners
Trung tâm Tài nguyên Di Trú San Gabriel Valley (IRCSGV) tồn tại để hỗ trợ dân nhập cư ở San Gabriel Valley bằng
cách cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng chi phí thấp và dịch vụ giới thiệu mà xem xét nhu cầu của toàn thể con
người. Những dịch vụ này cung cấp một cách hợp lý cho dân địa phương người sinh ở nước ngoài không phải là
công dân Mỹ để tuân theo luật di trú và đóng góp vào khả năng của cá nhân để cung cấp cho bản thân và gia đình của
họ.
Sứ mệnh: Hỗ trợ dân nhập cư bằng cách cung cấp các dịch vụ nhập cư hợp pháp chi phí thấp, những buổi sinh hoạt
giáo dục, và kết nối với các tài nguyên của cộng đồng địa phương
Tầm nhìn của IRCSGV là để:
Hỗ trợ người nhập cư và gia đình của họ để có thể có được sự hỗ trợ pháp lý xuất nhập cảnh giá cả phải chăng,
sống và làm việc mà không sợ hãi và có thể bước ra khỏi bóng tối, tham gia vào xã hội như họ chọn.
• Hỗ trợ và thúc đẩy nhập cư toàn diện bằng cách đánh giá các nhu cầu của mỗi người tham gia dịch vụ và kết nối
chúng với các tài nguyên và các dịch vụ cộng đồng địa phương thích hợp khi cần thiết.
• Lắng nghe và học hỏi từ những kinh nghiệm của những người nhập cư với niềm tin cốt lõi là chúng ta đều có thiên
phú, khả năng, và các khía cạnh của cuộc sống để giảng dạy và học hỏi lẫn nhau.
• Là một trung tâm địa phương có khả năng và kiến thức chính xác về luật di trú và các vấn đề liên quan đến cộng
đồng người nhập cư.
•

Văn phòng Dịch vụ cung cấp:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trì hoãn trục xuất trẻ vị thành niên không có giấy tờ (DACA)
Trì hoãn trục xuất cho cha mẹ trái phép của công dân Mỹ hay thẻ xanh (DAPA)*
Thay / Gia hạn Thẻ Xanh
Cho phép làm việc / Gia hạn / Thay thế
Đơn xin thị thực Visa dựa trên gia đình
Điều chỉnh tình trạng
Nhập Tịch / trở thành công dân
Phí Miễn của USCIS (Dịch Vụ Nhập Tịch và Xuất Nhập Cảnh Hoa Kỳ)(cho nhập tịch, gia hạn Thẻ Xanh, cho phép
làm việc, Chứng Chỉ Nhập Tịch)
• Giới thiệu đến luật sư di trú và các cơ quan dịch vụ pháp lý di trú phi lợi nhuận khác thích hợp
• Kết nối với cơ quan dịch vụ xã hội / tài nguyên địa phương
• Dịch giấy tờ từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh
Dịch vụ khác thỉnh thoảng cung cấp:
•
•
•
•

Diễn đàn giáo dục có liên quan đến vấn đề nhập cư
Hội thảo thủ tục đơn xin
* Một khi thủ tục đơn xin được thực hiện bởi USCIS
** Chúng tôi sẽ không từ chối bất cứ ai thiếu khả năng chi trả.
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