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QUÝ VỊ CÓ CẦN GIÚP ĐỠ ĐỂ LẤY LẠI
BẰNG LÁI XE CỦA MÌNH KHÔNG?
Tổ chức Northwest Justice Project cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn
phí (không phải hình sự) cho những người không có khả năng chi trả phí thuê
luật sư ở Washington. Nếu quý vị cần bằng lái xe để có thể đi làm và bằng lái
xe của quý vị đã bị treo vì một trong những lý do sau, thì chúng tôi có thể giúp
đỡ quý vị:
• Chưa trả tiền phạt vi phạm giao thông
• Treo bằng lái vì tai nạn xe hơi khi quý vị không có bảo hiểm
• Quý vị bị kết án một hoặc nhiều lần vì tội lái xe khi bằng lái bị treo và
quý vị vẫn chưa trả tiền phạt mặc dù thời hạn treo đã kết thúc
Để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị, tòa án phải đã đưa ra phán quyết về giấy
phạt vi phạm giao thông của quý vị. Tòa án có thể ra phán quyết ngay cả khi
quý vị không hầu tòa. Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để nhận được
sự giúp đỡ không, vui lòng gọi đến đường dây nóng miễn phí từ 9:10 sáng 12:25 chiều theo số (888) 201-1014.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể giúp đỡ quý vị nếu bằng lái của quý vị bị
treo do không trả tiền cấp dưỡng con hoặc quý vị bị kết án một số vi phạm
giao thông mang tính hình sự như DUI (Driving Under the Influence – Lái Xe
Dưới Sự Ảnh Hưởng của Rượu Bia).
Northwest Justice Project là gì?
Northwest Justice Project (NJP) là một tổ chức phi lợi nhuận toàn tiểu bang có 13 văn phòng ở Tiểu Bang Washington,
cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho những người có thu nhập thấp.
Sứ mệnh của NJP là cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao miễn phí về các vấn đề quan trọng cho những khách
hàng có thu nhập thấp đủ điều kiện, một cách trực tiếp hoặc qua việc giới thiệu đến tổ chức có thể giúp đỡ hữu hiệu.

