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Giới thiệu
Trong suốt 18 tháng, một nhóm đa dạng gồm 46 bên liên quan ở địa phương 
và quốc gia đã tham gia vào quy trình Cộng Đồng Học Tập do MLPB tổ chức 
và được Quỹ JPB tài trợ. Với cơ sở vững chắc từ ba cộng đồng đối tác — First 
5 Orange County, RIDOH Office of Family Visiting, và Smart from the Start — , 
nhóm này có những niềm tin chung sau đây:

1. Các rào cản đối với thông tin pháp lý và thực thi quyền làm gia tăng sự 
bất bình đẳng và bất công về mặt cấu trúc; và đặt ra các rào cản đối với sức 
khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển cho các gia đình có trẻ nhỏ.

2. Các nhóm phụ trách chu sinh và trẻ nhỏ ngày càng trở thành ‘những người 
phản hồi đầu tiên’ đối với các nhu cầu/mục tiêu về sức khỏe xã hội của mọi 
người và tìm kiếm một bộ công cụ lớn hơn.

3. Ngày càng có nhiều bằng chứng về sức mạnh của thông tin pháp lý và 
cách giải quyết vấn đề để thúc đẩy phòng ngừa.

4. Các hệ thống có thể thực hiện những bước cụ thể để tìm hiểu thêm về các 
quyền hợp pháp, rủi ro và biện pháp khắc phục cho mọi người; và để tích 
hợp kiến thức này trong việc lập kế hoạch chăm sóc, cung cấp dịch vụ và 
trao đổi thông tin dựa trên điểm mạnh với các gia đình.

Cộng Đồng Học Tập đã soạn thảo Legal Problem-Solving and Flourishing: A 
Handbook for Perinatal and Early Childhood System-Builders, có sẵn bằng 
tiếng Anh trên trang web của MLPB. Sổ tay này bao gồm mười (10) công cụ có 
thể cho phép tích hợp giải quyết vấn đề pháp lý vào quy trình chăm sóc lấy gia 
đình làm trung tâm.

Ở đây, chúng tôi chia sẻ mười công cụ đã được biên dịch. Bốn bộ tài liệu đã 
được biên dịch hướng đến một số cộng đồng ngôn ngữ tại Quận Cam, CA; tiểu 
bang Rhode Island; và Boston, MA.

 • Tiếng Cape Verdean Creole

 • Tiếng Haitian Creole

 • Tiếng Tây Ban Nha 

 • Tiếng Việt
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https://www.jpbfoundation.org/
https://first5oc.org/
https://first5oc.org/
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=176
https://smartfromthestart.org/
https://mlpb.health/directory/legal-problem-solving-and-flourishing/


 
Bằng Chứng Nào Cho Thấy Sự Liên Kết Giữa Phát Triển Thời Thơ Ấu và Khả Năng Tiếp Cận  
Công Lý? 

 • Bovell-Ammon, Allison, Mansilla, Cristina, Poblacion, Ana, Rateau, Lindsey, Heeren, Timothy, Cook, John T., 
Zhang, Tina, Ettinger de Cuba, Stephanie, Sandel, Megan T. (April 2022). “Housing Intervention For Medically 
Complex Families Associated With Improved Family Health: Pilot Randomized Trial.” Health Affairs 39(4): 
613 – 621.

 • Lemire, Evan, Samuels, Elizabeth A., Wang, Wenyi, Haber, Adam (April 2022). “Unequal Housing Conditions 
And Code Enforcement Contribute To Asthma Disparities In Boston, Massachusetts.” Health Affairs 41(4): 
563 – 572.

 • Beck, Andrew F., Henize, Adrienne W., Qiu, TingTing, Huang, Bin, Zhang, Yin, Klein, Melissa D., Parrish, Donita, 
Fink, Elaine E., Kahn, Robert S. (March 2022). “Reductions In Hospitalizations Among Children Referred To A 
Primary Care–Based Medical-Legal Partnership” Health Affairs 41(3): 341 – 349.

 • Arbour M.C., Floyd B., Morton S., Hampton, P., Sims, J.M., Doyle, S., Atwood, S., & Sege, R., (November 01, 2021) 
“Cross-Sector Approach Expands Screening and Addresses Health-Related Social Needs in Primary Care.” 
Pediatrics. 2021; 148(5), e2021050152.

 • Morton, Samantha J. “Legal Information And Rights Education As An Element of Care: A Promising Health 
Justice Strategy.” Health Affairs Blog, June 7, 2021.

 • Brown, A., Spain, A. K., Garza, A.M., Rathore, K., & McCrae, J.S. (2020). “Before Crisis Hits: Embedding Legal 
Supports in Preventive Pediatric Care for Families with Young Children.” Chicago, IL; Chapin Hall at the 
University of Chicago.

 • Morton, Samantha J., Doyle, Stephanie (September 2019). “Legal Partnering for Child and Family Health: An 
Opportunity and Call to Action for Early Childhood Systems.” Washington, DC: The Center for the Study of 
Social Policy.

 • Sege R., Preer G., Morton S.J., Cabral, H., Morakinyo, O., Lee, V., Abreu, C., De Vos, E., Kaplan-Sanoff, M., 
“Medical-Legal Strategies to Improve Infant Health Care: A Randomized Trial.” Pediatrics. July 2015; 136 (1): 
97 – 106.

Công Cụ A
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https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2019.01569
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2019.01569
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.01403
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.01403
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2021.00905
https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2021.00905
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706903/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/forefront.20210603.174251/full/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/forefront.20210603.174251/full/
https://www.chapinhall.org/research/mitigating-toxic-stress-brief6/
https://www.chapinhall.org/research/mitigating-toxic-stress-brief6/
https://cssp.org/resource/legal-partnering/
https://cssp.org/resource/legal-partnering/
https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/136/1/97/29097/Medical-Legal-Strategies-to-Improve-Infant-Health


Giải Quyết Vấn Đề Pháp Lý và Trạng Thái Nhập Cư: Những Ví Dụ Về Khả Năng Của Hệ Thống*

TRẠNG THÁI NHẬP CƯ

Những Gì Thành Viên Nhóm Có Thể 
Làm Được

Những Gì Hệ Thống Có Thể Làm Được

Hoạch Định Chính 
Sách

 • Giúp nhóm và tổ chức của quý vị “kết 
nối những điểm mốc” giữa con người và 
chính sách.

 • Thảo luận cùng đồng nghiệp trong nhóm 
của quý vị và bắt đầu ghi chép tài liệu về 
thời điểm và mức độ thường xuyên những 
rào cản này ảnh hưởng đến các gia đình. 
Nếu quý vị đang thấy một rào cản về 
phúc lợi thực phẩm làm ảnh hưởng đến 
nhiều gia đình, đó là một vấn đề và cơ hội 
về sức khỏe dân số!

 • Liên kết với các đồng nghiệp phụ trách về 
quan hệ với chính quyền nội bộ để khám 
phá xem liệu khả năng tiếp cận phúc lợi 
của người nhập cư có thể trở thành một 
ưu tiên thay đổi chính sách hay không.

 • Liên kết với các bên liên quan ở ngoài để 
chia sẻ dữ liệu không xác định danh tính 
có thể cung cấp thông tin cho các phân 
tích về sự khác biệt/bất bình đẳng về sức 
khỏe. Ví dụ ở Rhodes Island: KidsCount ở 
Rhode Island

Giáo Dục Về Quyền

 • Kết hợp thông tin cơ bản về Biết Các 
Quyền Của Quý Vị vào đối thoại sàng lọc 
của quý vị với các gia đình, chẳng hạn 
như “Quý vị có biết rằng mình có quyền 
yêu cầu thông dịch viên khi giao tiếp với 
Sở Dịch Vụ Xã Hội (Department of Social 
Services) California không?”

 • Liên tục trang bị cho các nhóm về luật và 
chính sách để họ có khả năng truyền đạt 
thông tin pháp lý cho các gia đình.

 • Thiết kế và triển khai các cuộc họp nhóm 
nhằm thúc đẩy dịch vụ chăm sóc toàn 
diện, lấy gia đình làm trung tâm.

 • Tài trợ cho các sự kiện Biết Các Quyền 
Của Quý Vị cho cộng đồng của quý vị.

Tiêu Điểm về Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Quý vị băn khoăn về các quyền tiếp cận ngôn ngữ trong khu vực của quý vị? Hãy xem:

 • Yêu Cầu Pháp Lý về Cung Cấp Các Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ

 • Các Đặc Điểm Chính của Luật và Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ Địa Phương và Tiểu Bang Hoa Kỳ

Công Cụ B
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https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.rikidscount.org/
https://www.rikidscount.org/
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://cdss.ca.gov/inforesources/civil-rights/language-accessibility-service-complaint
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://www.migrationpolicy.org/programs/language%C2%A0access-translation-and-interpretation-policies-and-practices/frequently-asked
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/language-access-2021_final.pdf


Những Gì Thành Viên Nhóm Có Thể 
Làm Được

Những Gì Hệ Thống Có Thể Làm Được

Huấn Luyện Cách 
Điều Hướng Hệ 
Thống

 • Xác nhận với gia đình các hạn chót 
quan trọng (chẳng hạn như hạn chót 
kháng nghị quyết định từ chối đơn 
đăng ký Chương Trình Hỗ Trợ Dinh 
Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) không đúng 
ở Massachusetts) và các yêu cầu về thủ 
tục giấy tờ.

 • Nếu được ủy quyền, hãy đề nghị được đi 
cùng gia đình đến cuộc họp/buổi hẹn với 
cơ quan quản lý phúc lợi thực phẩm.

 • Làm rõ phạm vi vai trò vận động của các 
thành viên trong nhóm thông qua các 
bản mô tả công việc, quy trình bắt đầu 
công việc, cũng như cơ sở hạ tầng phát 
triển chuyên môn và giám sát liên tục.

Tạo Điều Kiện Bàn 
Giao Có Phối Hợp

 • Đảm bảo các gia đình có thể đến được 
nơi họ muốn đến. Và nếu họ không thể, 
tìm ra mọi rào cản còn tồn tại để có thể 
giảm bớt hoặc loại bỏ trong tương lai!

 • Đánh giá toàn diện nguồn lực với gia đình. 
Quý vị có biết rằng Văn Phòng Điều Hành 
Xét Duyệt Nhập Cư (Executive Office of 
Immigration Review, EOIR) của Bộ Tư 
Pháp (Dep’t of Justice) Hoa Kỳ công nhận 
các tổ chức phi lợi nhuận cụ thể là nguồn 
lực được phê duyệt chuyên hỗ trợ cho 
nhiều vấn đề nhập cư?

 • Giao tiếp có hệ thống với các giám sát 
viên và nhân viên về các rào cản đã được 
ghi chép tài liệu đối với các nguồn lực 
đáp ứng tác động đến những người đã ủy 
nhiệm cho người khác bênh vực quyền lợi 
của mình.

 • Tích hợp dữ liệu này và tìm hiểu các nỗ 
lực phát triển hệ thống.

Quản Lý Kỳ Vọng

Tâm Điểm Xây Dựng 
Niềm Tin

Trao đổi thông tin với mọi 
người để họ cùng biết về 
những gì họ có thể trải 
nghiệm khi tương tác với 
người ra quyết định bên ngoài 
là người quản lý phúc lợi thực 
phẩm, để họ có thể chuẩn bị 
sẵn sàng về mặt thực tế lẫn 
cảm xúc.

 • Công nhận rằng — trong đào tạo hệ 
thống, quy chuẩn, chính sách và cơ sở 
hạ tầng khác — người lao động trong lực 
lượng lao động đã gặp phải chấn thương 
gián tiếp và đau khổ về mặt đạo đức.

Tổ Chức Cộng Đồng

 • Thông báo cho các gia đình về các nhóm 
vận động cho phúc lợi thực phẩm và 
nhập cư tại địa phương có thể tiếp nhận 
thành viên và cộng tác viên mới!

 • Kết nối với những nhà tổ chức cộng đồng 
địa phương để tìm hiểu về các quan ngại 
và ưu tiên của những người đã ủy nhiệm 
cho người khác bênh vực quyền lợi của 
mình.

Công Cụ B (tiếp tục)
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https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
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https://www.mass.gov/info-details/faq-on-dta-appeal-process
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https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml


Giải Quyết Vấn Đề Pháp Lý và Sự Tham Gia Của Tòa Án Gia Đình/Quyền Giám Hộ Trẻ Vị Thành Niên: 
Những Ví Dụ Về Khả Năng Của Hệ Thống*

SỰ THAM GIA CỦA TÒA ÁN GIA ĐÌNH/QUYỀN GIÁM HỘ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Những Gì Thành Viên Nhóm Có 
Thể Làm Được:

Những Gì Hệ Thống Có Thể Làm 
Được:

Hoạch Định 
Chính Sách

 • Giúp nhóm và tổ chức của quý vị 
“kết nối những điểm mốc” giữa con 
người và chính sách.

 • Thảo luận cùng đồng nghiệp trong 
nhóm của quý vị và bắt đầu ghi 
chép tài liệu về thời điểm và mức 
độ thường xuyên những rào cản 
này ảnh hưởng đến các gia đình.

 • Liên kết với các đồng nghiệp phụ 
trách về quan hệ với chính quyền 
nội bộ để khám phá xem liệu các 
rào cản đối với quyền giám hộ và/
hoặc thẩm quyền ra quyết định về 
y tế dành cho trẻ vị thành niên có 
thể trở thành một ưu tiên thay đổi 
chính sách hay không.

 • Liên kết với các bên liên quan ở 
ngoài để chia sẻ dữ liệu không 
xác định danh tính có thể cung 
cấp thông tin cho các phân tích 
về sự khác biệt/bất bình đẳng về 
sức khỏe.

Giáo Dục Về 
Quyền

 • Kết hợp thông tin cơ bản về Biết 
Các Quyền Của Quý Vị vào đối 
thoại sàng lọc của quý vị biết với 
các gia đình, chẳng hạn như “Quý 
vị có dù có nhiều ông bà đang nuôi 
nấng các cháu của mình, nhưng 
không phải lúc nào hệ thống cũng 
được xây dựng để công nhận họ là 
người chăm sóc không? Quý vị có 
muốn biết thêm một số thông tin 
về hướng giải đáp cho những câu 
hỏi pháp lý thường gặp do người 
chăm sóc là ông bà đưa ra không? 
Ví dụ: Grandfamilies.org Raising 
Grandkids: Legal Issues (Nuôi 
Nấng Cháu Chắt: Các Vấn Đề 
Pháp Lý) (AARP).

 • Liên tục trang bị cho các nhóm về 
luật và chính sách để họ có khả 
năng truyền đạt thông tin pháp lý 
cho các gia đình.

 • Thiết kế và triển khai các cuộc họp 
nhóm nhằm thúc đẩy dịch vụ chăm 
sóc toàn diện, lấy gia đình làm 
trung tâm.

 • Tài trợ cho các sự kiện Biết Các 
Quyền Của Quý Vị cho cộng đồng 
của quý vị.

Công Cụ C
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Những Gì Thành Viên Nhóm Có 
Thể Làm Được:

Những Gì Hệ Thống Có Thể Làm 
Được:

Huấn Luyện 
Cách Điều 
Hướng Hệ 
Thống

 • Xác nhận với gia đình các khung 
thời gian quan trọng và các yêu 
cầu về thủ tục giấy tờ — ví dụ: khi 
trẻ bị khuyết tật suốt đời, thông lệ 
tốt nhất là bắt đầu lập kế hoạch về 
thẩm quyền ra quyết định khi trẻ 
chưa quá 16 tuổi, vì khi trẻ vị thành 
niên được 18 tuổi, tòa án sẽ cho 
rằng “người vừa trưởng thành” có 
năng lực tự đưa ra quyết định cho 
chính mình!

 • Nếu được ủy quyền, hãy đề nghị 
được đi cùng gia đình đến các cuộc 
họp lập kế hoạch và các buổi điều 
trần tại tòa về quyền giám hộ.

 • Làm rõ phạm vi vai trò vận động 
của các thành viên trong nhóm 
thông qua các bản mô tả công 
việc, quy trình bắt đầu công việc, 
cũng như cơ sở hạ tầng phát triển 
chuyên môn và giám sát liên tục.

Tạo Điều Kiện 
Bàn Giao Có 
Phối Hợp

 • Đánh giá toàn diện nguồn 
lực với gia đình. Các ví dụ ở 
Massachusetts và Rhodes Island: 
Trung Tâm Luật Khuyết Tật 
(Disability Law Center); Quyền 
Của Người Khuyết Tật (Disability 
Rights) của RI; Tôn Trọng Lựa 
Chọn (Honoring Choices); PLAN 
của MA và RI.

 • Giao tiếp có hệ thống với các giám 
sát viên và nhân viên về các rào 
cản đã được ghi chép tài liệu đối 
với các nguồn lực đáp ứng tác 
động đến những người đã ủy nhiệm 
cho người khác bênh vực quyền lợi 
của mình.

 • Tích hợp dữ liệu này và tìm hiểu các 
nỗ lực phát triển hệ thống.

Quản Lý Kỳ 
Vọng

 • Trao đổi thông tin với mọi người 
về những gì họ có thể trải nghiệm 
khi tương tác với một người ở bên 
ngoài có ảnh hưởng đến kết quả 
về quyền giám hộ, để họ có thể 
chuẩn bị sẵn sàng về mặt thực tế 
lẫn cảm xúc.

 • Công nhận rằng — trong đào tạo 
hệ thống, quy chuẩn, chính sách 
và cơ sở hạ tầng khác — người lao 
động trong lực lượng lao động đã 
gặp phải chấn thương gián tiếp và 
đau khổ về mặt đạo đức.

Tổ Chức Cộng 
Đồng

 • Thông báo cho các gia đình về các 
nhóm vận động tại địa phương có 
đầu tư vào các chuyển đổi sang 
tuổi trưởng thành an toàn và lành 
mạnh cũng như hỗ trợ ông bà nuôi 
nấng trẻ vị thành niên, đồng thời có 
thể tiếp nhận thành viên và cộng 
tác viên mới!

 • Ví dụ: Vital Village Networks

 • Kết nối với những nhà tổ chức cộng 
đồng địa phương để tìm hiểu về các 
quan ngại và ưu tiên của những 
người đã ủy nhiệm cho người khác 
bênh vực quyền lợi của mình.

 • Ví dụ ở Massachusetts: Hỏi Cộng 
Đồng về Tình Trạng Ông Bà Nuôi 
Nấng Cháu, về những tổ chức mà 
họ biết!

Công Cụ C (tiếp tục)
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https://www.dlc-ma.org/
https://www.dlc-ma.org/
https://drri.org/
https://drri.org/
https://drri.org/
https://www.honoringchoicesmass.com/
https://www.honoringchoicesmass.com/
https://www.planofma-ri.org/
https://www.planofma-ri.org/
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml
https://www.vitalvillage.org/
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html
http://www.massgrg.com/massgrg_2019/about_the_commission.html


Giải Quyết Vấn Đề Pháp Lý và Khả Năng Tiếp Cận Giáo Dục: Những Ví Dụ Về Khả Năng Của Hệ 
Thống*

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC

Những Gì Thành Viên Nhóm Có 
Thể Làm Được:

Những Gì Hệ Thống Có Thể 
Làm Được: 

Hoạch Định Chính Sách

 • Giúp nhóm và tổ chức của quý 
vị “kết nối những điểm mốc” 
giữa con người và chính sách.

 • Thảo luận cùng đồng nghiệp 
trong nhóm của quý vị và bắt 
đầu ghi chép tài liệu về thời 
điểm và mức độ thường xuyên 
những rào cản này ảnh hưởng 
đến các gia đình.

 • Liên kết với các đồng nghiệp 
phụ trách về quan hệ với chính 
quyền nội bộ để khám phá xem 
liệu khả năng tiếp cận giáo dục 
công bằng có thể trở thành 
một ưu tiên thay đổi chính sách 
hay không.

 • Liên kết với các bên liên quan ở 
ngoài để chia sẻ dữ liệu không 
xác định danh tính có thể cung 
cấp thông tin cho các phân tích 
về sự khác biệt/bất bình đẳng 
về sức khỏe.

Giáo Dục Về Quyền

 • Kết hợp thông tin cơ bản về 
Biết Các Quyền Của Quý Vị 
vào đối thoại sàng lọc của 
quý vị và chia sẻ các công 
cụ đi kèm. Ví dụ ở California: 
Quyền Của Cha Mẹ (Sở Giáo 
Dục (Department of Education) 
California); 17 Lời Khuyên 
Vận Động Hỗ Trợ Giáo Dục 
(Quyền Của Người Khuyết Tật 
(Disability Rights California).

 • Liên tục trang bị cho các nhóm 
về luật và chính sách để họ có 
khả năng truyền đạt thông tin 
pháp lý cho các gia đình.

 • Thiết kế và triển khai các cuộc 
họp nhóm nhằm thúc đẩy dịch 
vụ chăm sóc toàn diện, lấy gia 
đình làm trung tâm.

 • Tài trợ cho các sự kiện Biết Các 
Quyền Của Quý Vị cho cộng 
đồng của quý vị.

Huấn Luyện Cách Điều 
Hướng Hệ Thống

 • Xác nhận với gia đình các hạn 
chót quan trọng và các yêu cầu 
về thủ tục giấy tờ.

 • Nếu được ủy quyền, hãy đề nghị 
được đi cùng gia đình đến các 
cuộc họp với đại diện trường học 
và nhóm IEP.

 • Làm rõ phạm vi vai trò vận 
động của các thành viên trong 
nhóm thông qua các bản mô 
tả công việc, quy trình bắt đầu 
công việc, cũng như cơ sở hạ 
tầng phát triển chuyên môn và 
giám sát liên tục.

Công Cụ D
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https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.bmc.org/health-equity-accelerator/policy-and-advocacy
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://www.disabilityrightsca.org/publications/17-special-education-advocacy-tips
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926150/


* Các công cụ B, C và D không đề ra các hoạt động dựa trên hệ thống có liên quan đến “các dịch vụ pháp lý trực 
tiếp (đại diện)” vì các dịch vụ pháp lý có quy định nghiêm ngặt và phải tuân thủ trách nhiệm nghề nghiệp quan 
trọng cũng như các tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng. Nhìn chung, các thành viên lực lượng lao động trực thuộc 
các hệ thống/chương trình/đội ngũ cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ không được cung cấp, hoặc cố gắng cung cấp, 
các dịch vụ pháp lý trực tiếp (đại diện pháp lý) cho những người họ phục vụ.

Những Gì Thành Viên Nhóm Có 
Thể Làm Được:

Những Gì Hệ Thống Có Thể 
Làm Được: 

Tạo Điều Kiện Bàn Giao 
Có Phối Hợp

 • Đánh giá toàn diện nguồn lực 
với gia đình. Ví dụ ở California: 
Liên Minh Quyền Trẻ Em 
(Alliance for Children’s Rights); 
Quyền Của Người Khuyết Tật 
(Disability Rights California). 
Ví dụ ở Massachusetts: Trung 
Tâm Luật Trẻ Em (Children’s 
Law Center) Massachusetts; 
Dự Án EdLaw; Liên Đoàn 
Cho Trẻ Em Có Nhu Cầu Đặc 
Biệt (Federation for Children 
with Special Needs); Mass 
Appleseed. Ví dụ ở Rhodes 
Island: RIPIN; Quyền Của 
Người Khuyết Tật (Disability 
Rights) Rhodes Island; Vận 
Động Cho Trẻ Em (Advocacy 
for Children) của Rhodes Island.

 • Giao tiếp có hệ thống với các 
giám sát viên và nhân viên 
về các rào cản đã được ghi 
chép tài liệu đối với các nguồn 
lực đáp ứng tác động đến 
những người đã ủy nhiệm cho 
người khác bênh vực quyền lợi 
của mình.

 • Tích hợp dữ liệu này và tìm hiểu 
các nỗ lực phát triển hệ thống.

Quản Lý Kỳ Vọng

 • Trao đổi thông tin với mọi người 
về những gì họ có thể trải 
nghiệm khi tương tác với đại 
diện trường học, để họ có thể 
chuẩn bị sẵn sàng về mặt thực 
tế lẫn cảm xúc.

 • Công nhận rằng — trong 
đào tạo hệ thống, quy chuẩn, 
chính sách và cơ sở hạ tầng 
khác — người lao động trong 
lực lượng lao động đã gặp phải 
chấn thương gián tiếp và đau 
khổ về mặt đạo đức.

Tổ Chức Cộng Đồng

 • Thông báo cho các gia đình về 
các nhóm vận động cho khả 
năng tiếp cận giáo dục có thể 
tiếp nhận thành viên và cộng 
tác viên mới.

 • Kết nối với những nhà tổ chức 
cộng đồng địa phương để tìm 
hiểu về các quan ngại và ưu 
tiên của những người đã ủy 
nhiệm cho người khác bênh 
vực quyền lợi của mình.

Công Cụ D (tiếp tục)
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https://allianceforchildrensrights.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.clcm.org/
https://www.clcm.org/
https://www.publiccounsel.net/edlaw/
https://fcsn.org/
https://fcsn.org/
https://fcsn.org/
https://fcsn.org/
https://massappleseed.org/
https://massappleseed.org/
https://ripin.org/
https://drri.org/
https://drri.org/
https://drri.org/
https://ri.thearc.org/
https://ri.thearc.org/
https://ri.thearc.org/
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml
https://www.socialworktoday.com/archive/052416p18.shtml


Thúc Đẩy Sự Minh Bạch Với Các Gia Đình Về Yêu Cầu Báo Cáo Bắt Buộc

Nên Không Nên

Nhân viên

Đảm bảo các đối thoại với các gia 
đình về “việc ghi danh”:

a. minh bạch với các gia đình về các 
nghĩa vụ báo cáo bắt buộc của 
thành viên lực lượng lao động; và

b. tạo điều kiện để các gia đình đặt 
câu hỏi về điều này.

 • Hứa với các gia đình — một cách 
rõ ràng hoặc ẩn ý — rằng mọi điều 
họ chia sẻ với nhân viên/tổ chức 
sẽ được coi là bảo mật, vì (tùy vào 
việc liệu nhân viên có phải tuân 
thủ luật người báo cáo bắt buộc 
của tiểu bang hay không) điều đó 
có thể không đúng.

Chủ Lao Động

 • Chủ động trao đổi với nhân viên 
về nghĩa vụ báo cáo bắt buộc của 
cá nhân và tổ chức.

 • Hỗ trợ nhân viên thông qua giám 
sát và các cơ chế khác để trao đổi 
thông tin với các gia đình về vai trò 
này theo những cách giảm thiểu 
rủi ro gây tổn hại/mất lòng tin.

 • Xác định người mà thành viên 
nhóm nên liên hệ nếu họ có thắc 
mắc về nghĩa vụ báo cáo bắt 
buộc, thông thường hoặc liên 
quan đến một gia đình cụ thể.

 • Tạo ra các chính sách nội bộ, hoặc 
thúc đẩy các thực hành không 
chính thức, khuyến khích nhân 
viên — một cách rõ ràng hoặc ẩn 
ý — che giấu nghĩa vụ báo cáo bắt 
buộc của họ với các gia đình.

 • Lo lắng họ phải bắt đầu từ đầu 
để tạo ra các quy chuẩn dựa trên 
những điểm mạnh liên quan đến 
các nghĩa vụ báo cáo bắt buộc! 
Hãy xem qua tài liệu tài liệu 
tham khảo hữu ích do Camden 
Coalition xuất bản vào đầu năm 
2022: Công Cụ Tạo Ra Dịch 
Vụ An Toàn — Báo Cáo — Cân 
Nhắc Khi Báo Cáo Phúc Lợi Trẻ 
Em (Tools for Creating Safe 
Care — Reporting — Considerations 
When Reporting to Child Welfare) 
(trang 55  –  65).

Công Cụ E
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https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf
https://camdenhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/CamdenCoalition_Toolkit_07.13.2022.pdf


Các Ranh Giới Quan Trọng Đối Với Người Giải Quyết Vấn Đề Pháp Lý Không Phải Là Luật Sư Được 
Cấp Phép

Nhìn Chung Nhân Viên Có Thể Nhìn Chung Nhân Viên Không Nên

 • Chuyển tiếp thông tin pháp lý chung đến các 
gia đình

 • Tạo điều kiện cho các gia đình kết nối với các 
nguồn lực

 • Hỗ trợ mọi người đăng ký các phúc lợi căn 
bản (ví dụ: SNAP, phúc lợi An Sinh Xã Hội cho 
người khuyết tật)

 • Hỗ trợ mọi người hiểu rõ hơn các bước giải 
quyết vấn đề pháp lý mà họ có thể tiến hành, 
và/hoặc kết nối họ với những nguồn lực có thể 
cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực này

 • Chuyển tiếp tư vấn pháp lý đến các gia đình, 
ví dụ: áp dụng các dữ kiện trong tình huống 
cụ thể của gia đình vào một khuôn khổ pháp 
lý cụ thể. (Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi 
gia đình đang trong giai đoạn tham gia hoặc 
có khả năng phải tham gia một vụ kiện tại tòa 
án, chẳng hạn như thủ tục trục xuất ra khỏi 
nhà ở tòa án về nhà ở, vụ việc ly hôn tại tòa án 
gia đình, điều trần về trục xuất về nước ở tòa 
án di trú).

 • Nói với mọi người những gì họ “nên” làm

Các Ví Dụ Về Nguồn Lực Đạo Đức Pháp Lý Từ Các Tiểu Bang Thuộc Cộng Đồng Học Tập

Địa Phương Tiểu Bang

Quận Orange, CA
Luật Sư Đoàn (Bar Association) 
Quận Cam

Luật Sư Đoàn (State Bar) California

Boston, 
Massachusetts

Luật Sư Đoàn Boston

Phòng Thanh Toán Bù Trừ Cho 
Luật Sư

Luật Sư Đoàn Massachusetts

Rhode Island N/A Luật Sư Đoàn Rhode Island

Công Cụ F

Công Cụ G
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https://www.ocbar.org/
https://www.ocbar.org/
https://www.calbar.ca.gov/
https://bostonbar.org/
https://lawyersclearinghouse.org/
https://lawyersclearinghouse.org/
https://www.massbar.org/
https://ribar.com/


Lập Bản Đồ Tài Sản Pháp Lý — Phần 1

XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG PHÁP LÝ

*Các nguồn lực sau đây là ví dụ, không phải danh sách đầy đủ

Quận Orange, 
California

Boston, 
Massachusetts Rhode Island

Đại Diện Hoàn 
Toàn

Luật Sư Nói 
Chung

Luật Sư Đoàn 
Quận Cam Dịch 
Vụ Giới Thiệu và 
Thông Tin Luật 
Sư (LRIS)

Tìm Dịch Vụ Giới 
Thiệu Luật Sư 
(cuộn xuống đến 
phần Quận Cam)

Luật Sư Đoàn 
Boston Dịch Vụ 
Giới Thiệu Luật 
Sư

Luật Sư Đoàn 
RI Dịch Vụ Giới 
Thiệu Luật Sư

Luật Sư Công
Luật Sư Công 
Quận Cam

Ủy Ban Dịch Vụ 
Tư Vấn Công

Luật Sư Công 
Rhode Island

Hỗ Trợ Pháp 
Lý

Quận Cam 
Dịch Vụ Hỗ Trợ 
Pháp Lý và Tình 
Nguyện

Dịch Vụ Pháp Lý 
Greater Boston 
(GBLS)

Dịch Vụ Pháp Lý 
Rhode Island

Trợ Giúp Miễn 
Phí

Danh Mục Trợ 
Giúp Miễn Phí 
Khu Vực Los 
Angeles

Dự Án Luật Sư 
Tình Nguyện

Chương Trình 
Trợ Giúp Miễn 
Phí Của Hiệp Hội 
Luật Sư Rhode 
Island

Trợ Giúp Với 
Chi Phí Thấp

Dịch Vụ Giới 
Thiệu Và Thông 
Tin Luật Sư 
(LRIS) Của Hiệp 
Hội Luật Sư 
Quận Orange

(hãy hỏi về 
chương trình 
Modest Means)

Justice Bridge

Dịch Vụ Giới 
Thiệu Luật Sư 
Của Rhode 
Island

Công Cụ H
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http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
https://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service/Certified-Lawyer-Referral-Services-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service/Certified-Lawyer-Referral-Services-Directory/Los-Angeles-Area
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://bostonbarlawyer.org/
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.pubdef.ocgov.com/about-us/contact/public-defender-main-office
https://www.publiccounsel.net/dir/
https://www.publiccounsel.net/dir/
http://www.ripd.org/
http://www.ripd.org/
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.justia.com/lawyers/california/orange-county/legal-aid-and-pro-bono-services
https://www.gbls.org/
https://www.gbls.org/
https://www.helprilaw.org/
https://www.helprilaw.org/
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://www.calbar.ca.gov/Access-to-Justice/Pro-Bono/Pro-Bono-Directory/Los-Angeles-Area
https://vlpnet.org/
https://vlpnet.org/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
https://ribar.com/for-the-public/finding-and-choosing-a-lawyer/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
https://www.umb.edu/life_on_campus/uaccess/justice_bridge
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx
https://ribar.com/LRS/Referral.aspx


Quận Orange, 
California

Boston, 
Massachusetts Rhode Island

Đại Diện Có Giới 
Hạn

Luật Sư 
Trong Ngày

Luật Sư Đoàn 
Quận Cam Dịch 
Vụ Giới Thiệu và 
Thông Tin Luật 
Sư (LRIS)

Tìm hiểu thêm 
về Đại Diện 
Trong Phạm Vi 
Giới Hạn

Luật Sư Trong 
Ngày Tại Tòa 
Án MA

Quầy Hỗ Trợ Về 
Trục Xuất Ra 
Khỏi Nhà

Phòng Tư 
Vấn

Phòng Tư Vấn 
Trường Luật

Thành Phố 
Boston — Tham 
Vấn Nhập Cư 
Miễn Phí

Phòng Tư Vấn 
Pháp Lý Miễn 
Phí của Liên 
Minh Xóa Bỏ 
Tình Trạng Vô 
Gia Cư ở Rhode 
Island

Đường Dây 
Tư Vấn

Tư Vấn Viên Về 
Khiếu Nại Nhỏ

Đường Dây 
Nóng Về Nhập 
Cư Của De Novo

Trung Tâm 
George Wiley 
(đối với các vụ 
việc tạm ngưng/
cắt dịch vụ tiện 
ích)

Dịch Vụ Tòa Án

Dịch Vụ Cho 
Nạn Nhân

Nạn Nhân Của 
Tội Phạm

Nguồn Lực Dịch 
Vụ Cho Nạn 
Nhân

Hỗ Trợ Nạn 
Nhân Của Quận 
Suffolk

Dịch Vụ Cho 
Nạn Nhân

Văn Phòng 
Thư Ký

Tòa Thượng 
Thẩm Quận Cam

Tòa Thượng 
Thẩm Quận 
Suffolk

Văn Phòng Thư 
Ký Trực Tuyến 
(Tòa Án Gia 
Đình)

Công Cụ H (tiếp tục)
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http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
http://lrisoc.org/
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://selfhelp.courts.ca.gov/limited-scope-representation
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://www.mass.gov/service-details/lawyer-for-the-day-programs
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
https://ribar.com/referral
http://www.ocpll.org/law-school-legal-clinics/
http://www.ocpll.org/law-school-legal-clinics/
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.boston.gov/calendar/free-immigration-consultations
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.rihomeless.org/legal-clinic
https://www.communitylegalsocal.org/help-yourself/small-claims-advisors/
https://www.communitylegalsocal.org/help-yourself/small-claims-advisors/
https://www.denovo.org/immigration
https://www.denovo.org/immigration
https://www.denovo.org/immigration
https://www.georgewileycenter.org/utilities
https://www.georgewileycenter.org/utilities
https://www.occourts.org/self-help/criminal/victimsofcrimes.html
https://www.occourts.org/self-help/criminal/victimsofcrimes.html
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://orangecountyda.org/victims-services-resources/
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://www.suffolkdistrictattorney.com/victim-assistance
https://riag.ri.gov/about-our-office/divisions-and-units/criminal-division/victim-services
https://riag.ri.gov/about-our-office/divisions-and-units/criminal-division/victim-services
https://www.occourts.org/locations/
https://www.occourts.org/locations/
https://www.mass.gov/locations/suffolk-county-superior-court
https://www.mass.gov/locations/suffolk-county-superior-court
https://www.mass.gov/locations/suffolk-county-superior-court
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/Virtual.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/Virtual.aspx


Công Cụ H (tiếp tục)

Quận Orange, 
California

Boston, 
Massachusetts Rhode Island

Dịch Vụ Tòa Án Khác

Người Hỗ Trợ 
Luật Gia Đình 
(các vấn đề hỗ 
trợ trẻ em và vợ/
chồng)

Dịch Vụ Tòa Án 
Gia Đình (hòa 
giải cho các gia 
đình đang trong 
giai đoạn tham 
gia vấn đề về 
giám hộ trẻ)

Trung Tâm Dịch 
Vụ Tòa Án

Chương Trình 
Hòa Giải Của 
Tòa Án Gia Đình

Tự Lực

Biểu Mẫu Trực 
Tuyến

Tòa Thượng 
Thẩm Quận 
Orange: Tự Lực

Gói Biểu Mẫu 
Tòa Án Tự Lực

Tự Lực Tại Tòa

Biểu Mẫu và Thư 
Tự Lực

Biểu Mẫu Trục 
Xuất Ra Khỏi 
Nha Tự Hướng 
Dẫn MADE 
(GBLS)

Trung Tâm 
Tự Lực

Hỗ Trợ Đồng 
Đẳng

Tự Hỗ Trợ Đồng 
Đẳng (PSA) 
về Quyền Của 
Người Khuyết Tật 
California

Liên Đoàn Cho 
Trẻ Em Có Nhu 
Cầu Đặc Biệt 
Family TIES

Mạng Lưới Thông 
Tin Cho Phụ 
Huynh Rhode 
Island (Rhode 
Island Parent 
Information 
Network, RIPIN)

Thông Tin 
Pháp Lý 
Chung

LawHelpCA MassLegalHelp Help RI Law

Tâm Điểm Xây Dựng Niềm Tin

Sự chính xác của thông tin pháp lý là rất quan trọng, dù là thông tin được con người hay trang web truyền 
tải. Bộ thông tin pháp lý trên trang web chỉ có giá trị đối với các gia đình ở phạm vi thông tin được cập nhật.
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https://www.occourts.org/directory/family/facilitator.html
https://www.occourts.org/directory/family/facilitator.html
https://www.occourts.org/directory/family-court-services/
https://www.occourts.org/directory/family-court-services/
https://www.mass.gov/info-details/learn-about-court-service-centers
https://www.mass.gov/info-details/learn-about-court-service-centers
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.courts.ri.gov/Courts/FamilyCourt/Pages/mediation.aspx
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/
https://www.occourts.org/self-help/formpackets/shforms.html
https://www.occourts.org/self-help/formpackets/shforms.html
https://www.mass.gov/topics/courts-self-help
https://www.masslegalhelp.org/housing/self-help-forms
https://www.masslegalhelp.org/housing/self-help-forms
https://www.gbls.org/MADE
https://www.gbls.org/MADE
https://www.gbls.org/MADE
https://www.gbls.org/MADE
https://www.courts.ri.gov/Self Help Center/Pages/default.aspx
https://www.courts.ri.gov/Self Help Center/Pages/default.aspx
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/
https://fcsn.org/family-ties/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://ripin.org/resources/
https://www.lawhelpca.org/
https://www.masslegalhelp.org/
https://www.helprilaw.org/topics


Lập Bản Đồ Tài Sản Pháp Lý — Phần 2

ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRỰC TIẾP (ĐẠI DIỆN)

Tài sản các yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đánh giá khả năng một nguồn lực có thể mang lại sự đại 
diện pháp lý trực tiếp cho cá nhân, gia đình HOẶC hộ gia đình hoặc một nhóm người hay không

Chuyên Môn Pháp Lý

 • Nguồn lực có chuyên môn chuyên biệt về (các) lĩnh vực luật cụ 
thể không?

 • Nhiều gia đình thuộc trường hợp có nhiều nhu cầu pháp lý cùng lúc. 
Họ có thể cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực luật không?

Tính Hội Đủ Điều Kiện và 
Cung Cấp

Mối quan hệ tài trợ — và cấp 
độ tài trợ — có thể giới hạn 
những người được phục vụ, 
loại hình dịch vụ pháp lý được 
cung cấp, và khung giờ gian có 
sẵn dịch vụ pháp lý.

 • Nguồn lực có thể phục vụ cho những ai? Chúng có hoạt động theo các hạn 
chế về địa lý hoặc ràng buộc về thu nhập không?

 • Nếu chúng không được phép để phục vụ một số nhóm người nhất định, đâu 
là rào cản? (ví dụ: các nguồn tài trợ cấm cung cấp dịch vụ pháp lý cho một số 
nhóm người nhập cư)

 • Nếu có sẵn dịch vụ pháp lý thì dịch vụ đó hiện có sẵn hay đây là một cơ hội 
tham gia danh sách chờ?

 • Nếu các dịch vụ pháp lý có sẵn thông qua chương trình lâm sàng của trường 
luật, thì điều đó có ảnh hưởng đến việc tiếp cận/trao đổi thông tin trong mùa 
hè và các kỳ nghỉ của trường không?

Khả Năng Tiếp Cận

Có phải tất cả mọi người có 
thể liên kết với nguồn lực này, 
bất kể ngôn ngữ chính và mọi 
khuyết tật phải không?

Tâm Điểm Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Nguồn lực này có cung cấp các dịch vụ của mình bằng ngôn 
ngữ ưu tiên của gia đình hay không? Nếu có, họ sẽ sử dụng 
dịch vụ ngôn ngữ qua điện thoại, thông dịch viên trực tiếp 
hay sử dụng các nhân viên thông thạo ngôn ngữ không? 
Và dịch vụ thông dịch có xem xét đến các phương ngữ theo 
vùng miền và văn hóa không?

 • Tổ chức có liên lạc bằng những cách xem xét đến trình độ đọc viết và mọi 
khuyết tật về thị giác hoặc thính giác không?

 • Khách hàng có thể liên lạc với nguồn lực vào các thời điểm trong ngày thuận 
tiện cho họ không?

Công Cụ I
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Tài sản các yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đánh giá khả năng một nguồn lực có thể mang lại sự đại 
diện pháp lý trực tiếp cho cá nhân, gia đình HOẶC hộ gia đình hoặc một nhóm người hay không

Năng Lực Thực Hiện Vai Trò 
Bên Hỗ Trợ Vận Động Lấy 
Gia Đình Làm Trung Tâm và 
Đáp Ứng Cộng Đồng

 • Làm thế nào để bên hỗ trợ xác định các dịch vụ pháp lý mà họ cung cấp? 
Chương trình làm việc vận động hỗ trợ của họ độc lập ở mức độ nào?

 • Các quyết định này được đưa ra bởi nhân viên, bên tài trợ, cử tri ở cộng động, 
những người khác, hay kết hợp?

 • Họ có nhận tài trợ từ bất kỳ nguồn lợi ích nào có thể giới hạn sự độc lập của 
họ không?

 • Nếu cần thiết, họ có thể đại diện cho những người bị tổn hại bởi các cơ quan 
liên bang, tiểu bang hoặc quận không? (Ví dụ: các tổ chức được LSC tài trợ 
không thể khởi kiện chính quyền liên bang; các tổ chức nhận tài trợ từ tiểu 
bang có thể “chùn bước” khi đối mặt với những người cầm quyền tiểu bang; 
v.v.)

 • Nếu cần thiết, họ có thể đại diện cho những người bị tổn hại bởi các tổ chức 
chăm sóc sức khỏe không?

 • Nếu dịch vụ pháp lý có sẵn thông qua chương trình lâm sàng của trường luật, 
ai sẽ là người liên hệ dài hạn khi các sinh viên ra trường?

Chi Phí

Chi phí để gia đình kết nối 
với nguồn lực này là như thế 
nào? Chi phí có nhiều dạng, 
bao gồm nhưng không chỉ 
giới hạn ở tiền bạc, thời 
gian, và áp lực.

 • Dịch vụ pháp lý được miễn phí, tính phí theo bậc thang hay theo giá thị 
trường?

 • Ngay cả khi quý vị không phải thanh toán bất kỳ khoản nào trước hoặc 
trong quá trình làm việc, các công việc liên quan đến pháp lý có liên quan 
đến một khoản thanh toán tiềm năng cho luật sư/hãng luật đến từ những 
gì quý vị có thể “thắng được” không? Ví dụ: trong một số vụ việc kháng nghị 
về quyền lợi cho người khuyết tật, luật sư được quyền nhận “phí luật định” 
từ khoản thu nhập tài chính cuối cùng của khách hàng của họ. Ở các bối 
cảnh khác (ví dụ như một số vụ việc không phân biệt đối xử), luật sư nhận 
được “phí thắng kiện” (nếu quý vị thắng kiện, họ nhận một khoản theo tỷ lệ 
phần trăm của quyết toán tài chính / tiền thắng kiện; nếu quý vị thua kiện, 
họ nhận được $0).

 • Một người cần mất bao nhiêu thời gian để liên kết có được nguồn lực hỗ trợ 
này? Đây có phải là kỳ vọng khả thi hay không?

Tâm Điểm Xây Dựng Niềm Tin 
Giữa các gia đình và cộng đồng, nguồn lực có lưu hồ sơ theo 
dõi về việc đối xử tôn trọng với tất cả các khách hàng (và 
khách hàng tiềm năng) không?

 • Họ có chủ động tìm kiếm phản hồi một cách có hệ thống từ khách hàng của 
họ không?

Công Cụ I (tiếp tục)
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Các Nguồn Hỗ Trợ của Liên Bang cho Việc Giải Quyết Vấn Đề Pháp Lý* **

Nguồn Lực Cụ Thể Bên Kiểm Soát? Tiêu Đề

Chương Trình Thời Thơ Ấu 
Của HRSA

Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa 
Kỳ (Dep’t of Health and Human 
Services, HHS)

Cục Hành Pháp (Cấp Nội Các)

Cơ hội tiềm năng bao gồm ECCS, 
MEICVH, v.v.

Chương Trình Trung Tâm Y Tế 
Của HRSA

HHS/HRSA (Cơ Quan Quản 
Lý Nguồn Lực và Dịch Vụ Y Tế, 
Health Resources and Services 
Administration)

“Dịch vụ pháp lý / hỗ trợ pháp lý” được 
nhiều lần đề cập như “dịch vụ y tế bổ 
sung” tiềm năng

Quỹ Tài Trợ Khối Dịch Vụ Về 
Sức Khỏe Người Mẹ và Trẻ Em 
(Maternal and Child Health, 
MCH) của Tiêu Mục V Của HRSA

HHS/HRSA

Có nhiều quyền tự quyết để sắp 
xếp các mục tiêu với các chiến 
lược/giải pháp giải quyết vấn đề 
pháp lý

Chương Trình HIV/AIDS Ryan 
White Của HRSA (RWHAP)

HHS/HRSA
Một số dịch vụ pháp lý được xem là 

“dịch vụ hỗ trợ thiết yếu”

Medicaid
HHS/Các Trung Tâm Nghiên Cứu 
Medicare và Medicaid (Medicare 
and Medicaid Studies, CMS)

Ba hạng mục đổi mới chung của 
Medicaid:

 • Miễn trừ Phần 1115; Chương 
Trình Dịch Vụ Linh Hoạt 
(Flexible Services Programs) 
(tại MA, NC, CA)

 • Đòn bẩy Tài Trợ Đặc Biệt Của 
Medicaid

 • Đòn bẩy Chăm Sóc Có Quản Lý 
Của Medicaid

Quỹ Khối SAMHSA HHS

Gia tăng sự chú ý đến SDOH và 
bình đẳng về y tế; các chương trình 
MLP đã đánh giá các khoản tài 
trợ này

Công Cụ J
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https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/compliance/form-5a-service-descriptors.pdf


Nguồn Lực Cụ Thể Bên Kiểm Soát? Tiêu Đề

Tiêu Mục IV-B của Đạo Luật An 
Sinh Xã Hội (SSA)

HHS/Cơ Quan Quản Lý Trẻ Em và 
Gia Đình/Cục Trẻ Em (Children’s 
Bureau)

Các khoản tài trợ điều hướng có 
bản chất tương tự có thể được sử 
dụng để tài trợ cho một số hoạt 
động giải quyết vấn đề pháp lý

TANF (Hỗ Trợ Tạm Thời cho 
Các Gia Đình Khó Khăn)

HHS/Cơ Quan Quản Lý Trẻ Em Và 
Gia Đình/Văn Phòng Hỗ Trợ Gia 
Đình (Office of Family Assistance)

Trong một số tình huống cụ thể, 
khoản tài trợ có thể được tiểu bang 
tận dụng để hỗ trợ cho việc đại 
diện pháp lý trong các trường hợp 
SSI

Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Tiêu 
Mục IV-E

HHS/Cơ Quan Quản Lý Trẻ Em Và 
Gia Đình/Cục Trẻ Em (Children’s 
Bureau

Cơ chế bồi hoàn cho một loạt các 
dịch vụ, bao gồm cả một số dịch vụ 
pháp lý đủ tiêu chuẩn

Quỹ Khối Phát Triển Cộng 
Đồng (CDBG)

Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị 
Hoa Kỳ (Dep’t of Housing & Urban 
Development, HUD)

Cục Hành Pháp (Cấp Nội Các)

Bên nhận tài trợ đã tích hợp các 
dịch vụ pháp lý vào các hoạt động 
hội đủ điều kiện

Chương Trình Tài Trợ Thiết 
Lập Hỗ Trợ Nạn Nhân của Đạo 
Luật Nạn Nhân Của Tội Phạm

Bộ Tư Pháp (Dep’t of Justice, DOJ) 
Hoa Kỳ

Cục Hành Pháp (Cấp Nội Các)

Công nhận rõ ràng các dịch vụ 
pháp lý là hoạt động liên quan

Cơ Quan Hỗ Trợ Pháp Lý Nhận 
Tài Trợ Từ LSC

Công Ty Dịch Vụ Pháp Lý (Legal 
Services Corporation, LSC)

Cơ Quan Bán Chính Thức

Hoạt động tại tất cả các khu vực 
pháp lý ở Hoa Kỳ; nhu cầu về dịch 
vụ pháp lý vượt xa khả năng cung 
cấp

Những nghiêm cấm trong cách sử 
dụng tài trợ của LSC

Công Cụ J (tiếp tục)
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https://www.naccchildlaw.org/page/TitleIVforLegalRepresentation
https://www.naccchildlaw.org/page/TitleIVforLegalRepresentation
https://www.lsc.gov/grants/our-grantees
https://www.lsc.gov/grants/our-grantees
https://www.lsc.gov/about-lsc/laws-regulations-and-guidance/lsc-restrictions-and-other-funding-sources
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