
B?o v? di s?n c?a quý v?
Quý v? có k? ho?ch cho t??ng lai bao g?m m?t Di chúc h?p 
pháp không? ELAP ?ang h??ng d?n mi?n phí m?t ch??ng trình 
H?i th?o v? Di chúc pháp lý trên m?ng, qua ?ó quý v? có th? 
nh?n ???c s? tr? giúp t? lu?t s? ?? so?n th?o các tài li?u quan 
tr?ng nh? Di chúc, Ch? th? tr??c v? y t? và Gi?y ?y quy?n.

B?N ? ?  ? I?U KI?N ? ? ? C ? I?U TR? 
MI?N PHÍ T?I PHÒNG KHÁM B?NH 
NÀY N?U:

- B?N LÀ NHÂN VIÊN TUY?N ? ?U 
V? ? ?I D?CH (C? A HÀNG T?P HÓA, 
NHÂN VIÊN CH?M SÓC S? C KH? E 
HO?C V?N CHUY?N, V.V.)

- B?N LÀM VI?C CHO M? T C?  
QUAN PHI L? I NHU?N T?I ? ?A 
PH? ? NG

- L? I T? C C? A B?N TH?P H? N 
400% TIÊU CHU?N NGHÈO C? A 
LIÊN BANG (T? C LÀ D? ? I $ 7.200 /  
THÁNG CHO M? T GIA ? ÌNH BA 
NG? ? I) *  G?N ? ÂY, CHÚNG TÔI ? Ã 
T?NG GI? I H?N THU NH?P C? A 
MÌNH

Tham kh?o mi?n phí v? Di 
chúc t rên m?ng

NGÀY:  Th? N?m, ngày 29 
tháng 4 n?m 2021
TH?I GIAN: 4:00 chi?u - 6:00 
chi?u
Cu?c h?n mi?n phí c?a quý v? s? kéo 
dài kho?ng m?t gi? và ???c th?c hi?n 
qua ?i?n tho?i ho?c Zoom v?i môt 
lu?t s?.

G?i ?? ghi tên l?y h?n ngay 
hôm nay: 

425-747-7274 
?? bi?t thêm thông tin, liên l?c: Chris 
Lovings t?i  chris@elap.org

ELAP (Ch??ng trình H? tr? Pháp lý Eastside) là 
m?t t? ch?c phi l?i nhu?n chuyên làm vi?c v?i 
nh?ng ng??i ph?i ??i m?t v?i b?o l?c gia ?ình, 
nhà ?, tài chính, ch?m sóc s?c kh?e, nh?p c? và 
các v?n ?? khác c?n gi?i pháp lu?t ??nh. Chúng 
tôi c?ng giáo d?c c?ng ??ng v? các quy?n h?p 
pháp c?a h?. Chúng tôi làm vi?c mi?n phí ?? 
gi?i quy?t các v?n ?? pháp lý và cung c?p 
ngu?n tài li?u cho các thành viên c?ng ??ng 
c?a chúng tôi vì không ph?i ai c?ng có ?? kh? 
n?ng thuê lu?t s?. 

Tìm hi?u thêm v? các  ch??ng trình H?i 
th?o ELAP khác t?i elap.org.



B?o v? di s?n c?a quý v?
Quý v? có k? ho?ch cho t??ng lai bao g?m m?t Di chúc h?p 
pháp không? ELAP ?ang h??ng d?n mi?n phí m?t ch??ng 
trình H?i th?o v? Di chúc pháp lý trên m?ng, qua ?ó quý v? 
có th? nh?n ???c s? tr? giúp t? lu?t s? ?? so?n th?o các tài 
li?u quan tr?ng nh? Di chúc, Ch? th? tr??c v? y t? và Gi?y ?y 
quy?n.

B?N ? ?  ? I?U KI?N ? ? ? C ? I?U 
TR? MI?N PHÍ T?I PHÒNG KHÁM 
B?NH NÀY N?U:

- B?N LÀ NHÂN VIÊN TUY?N ? ?U 
V? ? ?I D?CH (C? A HÀNG T?P 
HÓA, NHÂN VIÊN CH?M SÓC 
S? C KH? E HO?C V?N CHUY?N, 
V.V.)

- B?N LÀM VI?C CHO M? T C?  
QUAN PHI L? I NHU?N T?I ? ?A 
PH? ? NG

- L? I T? C C? A B?N TH?P H? N 
400% TIÊU CHU?N NGHÈO C? A 
LIÊN BANG (T? C LÀ D? ? I $ 
7.200 /  THÁNG CHO M? T GIA 
? ÌNH BA NG? ? I) *  G?N ? ÂY, 
CHÚNG TÔI ? Ã T?NG GI? I H?N 
THU NH?P C? A MÌNH

Tham kh?o mi?n phí v? Di 
chúc t rên m?ng 

NGÀY:  Th? N?m, ngày 18 
tháng 2 n?m 2021

TH?I GIAN: 4:00 chi?u - 6:00 
chi?u

Cu?c h?n mi?n phí c?a quý v? s? kéo 
dài kho?ng m?t gi? và ???c th?c hi?n 
qua ?i?n tho?i ho?c Zoom v?i môt 
lu?t s?.

G?i ?? ghi tên l?y h?n ngay 
hôm nay: 

425-747-7274 
?? bi?t thêm thông tin, liên l?c: Chris 
Lovings t?i  chris@elap.org

ELAP(Ch??ng trình H? tr? Pháp lý Eastside) là m?t t? ch?c phi l?i nhu?n chuyên làm vi?c v?i nh?ng 
ng??i ph?i ??i m?t v?i b?o l?c gia ?ình, nhà ?, tài chính, ch?m sóc s?c kh?e, nh?p c? và các v?n ?? 
khác c?n gi?i pháp lu?t ??nh. Chúng tôi c?ng giáo d?c c?ng ??ng v? các quy?n h?p pháp c?a h?. 
Chúng tôi làm vi?c mi?n phí ?? gi?i quy?t các v?n ?? pháp lý và cung c?p ngu?n tài li?u cho các 
thành viên c?ng ??ng c?a chúng tôi vì không ph?i ai c?ng có ?? kh? n?ng thuê lu?t s?.

Tìm hi?u thêm v? các  ch??ng trình H?i th?o ELAP khác t?i elap.org.
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