هل تحتاج إلى مترجم فوري؟

كيف يمكنك الحصول على المساعدة
1.800.889.2047 اتصل بنا على الرقم

احصل على مساعدتنا بلغتك باالتصال على
1.800.889.2047

.اخبرنا باسمك ورقم هاتفك ثم انطق العربية
သင့္ဘာသာစကာား့ ဖင့္ ကၽ

ြႏ့့္ပ္တ ို႔ထံမွ

အကူအညီရယူရပါ။ 1.800.889.2047 ကတေ့ခၚဆတပါ။
သင့္နာမည့္ြႏ့ွင့
္ ဖန့္ားနံပါတ္ိုတ ႔ကတ ေ့့ ပာပါ။
့ မန္မာ(ဗမာ) ကတေ့့ ပာဆတပါ။

	احصل على المعلومات المتعلقة بحقوقك القانونية عبر
www.vtlawhelp.org الموقع
	استخدم باحث المساعدة القانونية الخاص بنا والمتاح عبر
اإلنترنت للعثور على المعلومات المتاحة عبر الويب
أو إرشادات قانونية عبر الهاتف أو لتقديم الطلبات عبر
اإلنترنت للحصول على المساعدة عبر الموقع
www.vtlawhelp.org/triage/vt_triage

Obtenez de l'aide de nous dans votre langue.
Appelez 1.800.889.2047. Dites-nous votre
nom et votre numéro de téléphone. Dites
français.
हामीबाट आफ्नै भाषामा सहयोग प्राप्त गननुहोस् ।
1.800.889.2047 मा कल गननुहोस् । हामीलाई
तपाईंको नाम र फोन नम्बर भन्नन होस् । भाषा नेपाली
भन्नन होस् ।

Caawimo nooga hel anaga luqaddaada. Soo
wac 1.800.889.2047. Noo sheeg magacaaga
iyo lambarka talefoonka. Dheh Soomaali.
Reciba nuestra ayuda en su idioma. Llame al
1.800.889.2047. Díganos su nombre y número
de teléfono. Diga español.

مساعدة قانونية مجانية لسكان
فيرمونت في المشكالت القانونية
المدنية التي تهدد حقوقكم أو المأوى
.أو العمل أو الصحة أو الرفاهية

1.800.889.2047

.Vermont Legal Aid "عمل رائع من
... والخدمة رائعة...المساعدة مجانية
 الذين ال يعلمون إلى،صا للمهاجرين
ً خصو
".أين يتوجهون وإلى من يتحدثون

Pata usaidizi kutoka kwetu kwa lugha yako.
Piga simu nambari 1.800.889.2047. Tuambie
jina na nambari yako ya simu. Sema Kiswahili.
Để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bằng ngôn
ngữ của quí vị. Gọi số 1.800.889.2047. Vui
lòng cho chúng tôi biết tên và số điện thoại
của quí vị. Vui lòng nói “Tiếng Việt”.

بيرلينجتون | مونبليه | روتالند
سبرنجفيلد | سانت جونزبيري

1.800.889.2047
screening@vtlegalaid.org
www.vtlawhelp.org
www.vtlegalaid.org

من نحن

هل تحتاج إلى مساعدة؟
اتصل بـ Vermont Legal Aid
1.800.889.2047
ماذا نفعل
نحن نساعد العمالء الذين يعانون من الفقر.

تعد شركة  Vermont Legal Aidمؤسسة قانونية خاصة
تغطي الوالية بأكملها وغير هادفة للربح توفر الخدمات القانونية
المدنية المجانية .كما أننا نوفر كذلك المعلومات وأدوات المساعدة
الذاتية من خالل موقع ويب المساعدة القانونية في فيرمونت
(.)vtlawhelp.org
إننا نساعد سكان فيرمونت من أصحاب الدخل المنخفض؛ وكبار
السن والمعاقين؛ وأي شخص يعاني من مشكالت تتعلق بالرعاية
الصحية أو التأمين الصحي.
نحن ال نتعامل مع القضايا الجنائية.
وال نفرض أي رسوم على الخدمات التي نوفرها .ويتم تمويل
المؤسسة من خالل التبرعات الخاصة ،باإلضافة إلى المنح التي
نحصل عليها من الوالية والمنح الفيدرالية.

"عندما اتصلت بكم للمرة األولى ،كنت قد فقدت كل
األمل .وقد كنت على وشك اإلصابة بانهيار عصبي.
لقد غيرتم حياتي (وأنقذتموها) .لذا ،أود أن أشكركم
على كل ما فعلتموه من أجلي!"

	إننا نساعدكم على الحصول على االمتيازات التي
تكون مؤهالً للحصول عليها .كما أننا نساعدكم
على حماية دخلكم وامتيازاتكم من جهات تحصيل
الديون وغيرهم ممن يحاولون انتزاعها.
	إننا نحمي األفراد والعائالت ممن يتعرضون
إلساءة التعامل وإساءة المعاملة.

	إننا نساعد النساء واألطفال واألشخاص المعاقين
وكبار السن على الخروج من المواقف المعيشية
الخطيرة .إننا نساعدكم على الدفاع عن حقوقكم
وإعادة بناء حياتكم.
	إننا نعمل على حماية حقوق العمالء في العيش في
منازل آمنة ويمكن تحمل تكلفتها.

	إننا نقف في مواجهة مالك العقارات الذين ال
يلتزمون بالقوانين الموضوعة لحمايتك والتحقق
من أنه يتم التعامل معك بشكل عادل .إننا نحاول
أن نساعدكم على الحياة في منزلكم.

	إننا نساعد سكان فيرمونت على الوصول إلى الرعاية
الصحة التي يمكن تحمل تكلفتها والرعاية الصحية
العقلية والرعاية طويلة األجل.

	ونحن نساعدكم على الحصول على خدمات الرعاية
الصحية التي تحتاجون إليها .إذا كنت من كبار السن
أو مصابًا باإلعاقة ،فإننا نعمل على مساعدتك على
الحياة والحصول على الخدمات التي تحتاج إليها في
المجتمع الذي تقيم فيه.
إننا نفرض القوانين التي تحمي حقوقك.

	كما أننا نقاتل من أجل التحقق من حصولك على
التعليم واإلسكان .ونحن نمنحكم القوة الالزمة
الختيار الخيارات الحياتية الخاصة بكم.

هل تحتاجون إلى مساعدة منا بلغتكم؟
أخبرونا بذلك.
وسوف نوفر لكم مترج ًما فوريًا مجانيًا.

