အကူအညီကုိ သင္ဘယ္လုိ ရယူမလဲ။

စကားျပန္တစ္ေယာက္လုိအပ္ပါသလား။

	1.800.889.2047 သုိ႔ ကၽြႏုပ
္ ္တုိ႔ကို ဖုန္းေခၚဆုိပါ။
	www.vtlawhelp.org တြင္ သင္၏ဥပေဒဆုိင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူပါ။
 ၽြႏုပ
က
္ ္တုိ႔ အြန္လုိင္း ဥပေဒဆုိင္ရာ အကူအညီ
ရွာေဖြေရးကုိ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္၊
ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းယူရန္
သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းwww.vtlawhelp.org/
triage/vt_triageမွ တစ္ဆင့္
အကူအညီရရွေရးကိ
ိ
ု ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။

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။

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 ।

“Vermont Legal Aid မွ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္
အခမဲ့ပါ ၀န္ေဆာင္မႈသည္ စြမက္
ဲ စရာ အထူးသျဖင့္
ဘယ္သြားမလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔တုိင္ပင္ရမလဲ
မသိေသးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တျခားနုိင္ငံမွ
အေျခခ်ေျပာင္းလာသူမ်ားအတြက္

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.
Pata usaidizi kutoka kwetu kwa lugha yako.
Piga simu nambari 1.800.889.2047. Tuambie
jina na nambari yako ya simu. Sema Kiswahili.

Burlington | Montpelier | Rutland
Springfield | St. Johnsbury

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

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”.

သင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ခုိလခြ
ႈ ံ င့္၊ အလုပ္အကုိင္၊
က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ထိပါး
ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားနွင္စပ္လ်ဥ္းျပီး

Vermonter

ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့

ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ

1.800.889.2047

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္သူေတြလဲ

အကူအညီလုိအပ္ပါသလား။

Vermont Legal Aid
ကုိ ဖုန္းေခၚပါ

1.800.889.2047
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘာေတြလုပ္သလဲ
	ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ အမႈသည္မ်ားကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အကူအညီေပးပါသည္။

Vermont Legal Aid သည္ ႏုင
ိ ္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ ပံ့ေပးေသာ အက်ဳးျမတ္
ိ
မယူသည့္
ပုဂၢလိကပုိင္း ဥပေဒအက်ဳးေဆာင္
ိ
ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏုပ
္ ္တုိ႔ ၀ဘ္ဆုိကv
္ tlawhelp.org မွတဆင့္
အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ
ကိရိယာမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္သုိ႔မဟုတ္က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွေနေသာ
ိ
၀င္ေငြနည္းVermonter ေနထုိင္သူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ကူညီေပးပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈတြမ်ားကု
ဲ
ိ
ကုိင္တြယ္ျခင္း မျပဳပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမယူပါ။
အလွဴေငြမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္တည္ေနပါသည္။
ပထမအၾကိမ္ သင့္ကိုဆက္သြယ္စဥ္တြင္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အကုန္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။
စိတ္ဓါတ္ေတာ္ေတာ္က်ေနခဲ့သည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ကုိ
သင္ေျပာင္းလဲ (ကယ္တင္)ခဲ့သည္ ထုိ႔ေၾကာင့္
သင့္လုပ္ေပးခဲ့သမွ်အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 င္ရသင့္ရထုိက္သည့္ အက်ဳးခံ
သ
ိ စားမ်ား
ရရွေရးအတြ
ိ
င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေပးပါသည္။
သင့္၀င္ေငြႏွင့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို ရယူလုိသည့္
ေၾကြးရွင္မ်ားထံမွ သင့္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ကာကြယ္ေပးပါသည္။
	မတရားခံရသူမ်ားႏွင့္ ႏွပ္ိ စက္ခံေနရေသာ
မိသားစုမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

 မ်ဳးသမီ
အ
ိ
းမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ရသည္
ွိ
့
အေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကူညီေပးပါသည္။
သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္
ဘ၀ျပန္လည္ရပ္တည္ႏုင
ိ ္ေရးအတြက္ သင့္ကုိ
ကူညီေပးသည္။
	ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာမ်ားရ
ရွေရးအတြ
ိ
က္ အမႈသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ
ကာကြယ္ေပးပါသည္။

 င့္ကို မွ်မွ်တတဆက္ဆံၾကေၾကာင္း
သ
ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ သင့္ကို လုံျခဳေစသည္
ံ
့
ဥပေဒကုိ လုိက္နာျခင္းမရွေသာ
ိ
အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ပါသည္။
သင့္ေနအိမ္တြင္ သင္ေနထုိင္ႏုင
ိ ္ေရးကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကိဳးစားကူညီေနပါသည္။

	
Vermont တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးသင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ရရွေရးကိ
ိ
ု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေပးပါသည္။

	
သင္လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ

သင္ရရွေစေရး
ိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေပးပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္သက္ၾကီးရြယ္အုိ သုိ႔မဟုတ္
မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေနပါက သင့္ကြန္ျမဴနတီတြင္
သင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုင
ိ ္သည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သင္ရရွေအာင္
ိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ကူညီေပးပါသည္။

	သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေနသည့္
ဥပေဒမ်ားကို ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ တြန္းအားေပးပါသည္

	ပညာေရးႏွင့္ ေနထုိင္စရာအိမ္
သင္ရရွေရးအတြ
ိ
က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က
ေသခ်ာေစရန္ ကူညီတုိက္ယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သင့္ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားေပးသည္။
ဘာသာစကားအတြက္ အကူအညီလုိအပ္ပါသလား
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အသိေပးပါ။
စကားျပန္တစ္ေယာက္ကို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးပါမည္။

