ကျွန်ပ
်ု ်တ်ု ကူ
ီ င
်ု သ
် ညို့ ် နည််းလမ််း
ို့ ညန

Legal Services Vermont and Vermont Legal Aid သည် ဝင်ငငွေနည််းငသော Vermont
ငနထင
ို သ
် မ
ူ ော်းအတွေက် တရော်းမငရ်းရော (ပြစ်မှုဆိုငရ
် ောမဟိုတ်) ဥြငေဆိုငရ
် ော အကူအညီကို
ြံ့ြို်းငြ်းြါသည်။ ကျွနြ
်ို ်တ၏
ို ံ့ ဝန်ငဆောင်မှုမ ော်းသည် အခမံ့ ပြစ်ြါသည်။
Legal Services Vermont သည် ဥြငေငရ်းရော အကူအညီအတွေက် ငတောင််းဆိုမှုမ ော်းအော်းလို်းကို
ကောကွေယ်ငြ်းြါသည်။ ဥြငေငရ်းရော ပြဿနောပြင ံ့် ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ ကူညင
ီ ြ်းနင
ို ြ
် ါက ကျွနြ
်ို ်တ၏
ို ံ့
င ှ ှေ့ငနမ ော်းနှင ံ့် တရော်းရို ်းခ ျုြ်င ှ ှေ့ငနမ ော်းထ သငက
ို ံ့ တ် Vermont Legal Aid
ံ့် ို လငပြောင််းငြ်းမည် သမဟို
ှ င ှ ှေ့ငနမ ော်းနှင ံ့် တရော်းရို ်းခ ျုြ်င ှ ှေ့ငနမ ော်းထ သငက
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ံ့် ို လငပြောင််းငြ်းြါမည်။ ကျွနြ
ံ့် ို
အပခော်းအစီအစဉ်မ ော်းသလည်
ို ံ့
်း လငပြောင််းငြ်းနင
ို ြ
် ါသည်။
ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ို သ
် လော်း သ ှရန် ကျွနြ
်ို ်တထ
ို ံ့ ဆက်သယ
ွေ ြ
် ါ။ ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ံ့် ို အကူအညီငြ်းနင
ံ့် ို
အကကဉောဏ် ငြ်းနင
ို ြ
် ါသည်။ တရော်းရို ်းတွေင ် သငက
ို ်သင် ကိုယ်စော်းပြျုရောတွေင ် အကူအညီငြ်းရန်
ံ့် ယ
အခ က်အလက်မ ော်း ှောငြွေရန် ငနရောကို ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ို ြ
် ါသည်။
ံ့် ို ငပြောပြနင
အကူအညီ လိုအြ်သအ
ူ ော်းလို်းကို ကျွနြ
်ို ်တို မကူ
ညန
ီ င
ို ြ
် ါ။ သငဝ
်ို ်တက
ို ံ့
ံ့
ံ့် င်ငငွေငြေါ် အငပခခ၍ ကျွနြ
သငက
ီ င
ို မ
် ည်မဟိုတ်ြါ။ ကျွနြ
်ို ်တထ
ို ံ့ ငတောင််းဆိုသတ
ူ ိုင်း် ကို အကူအညီငြ်းရန်
ံ့် ို ကူညန
င ှ ှေ့ငနအလိုအငလောက် ကျွနြ
်ို ်တတွေ
ို ံ့ င ် မ ှြါ။
ကျွန်ပ
်ု ်တထံ
်ု ို့ ဆက်သယ
ွ ရ
် မညို့ န
် ည််းလမ််း
1-800-889-2047 ထံ ဖ်ုန််းဆက်ပပီ်း မက်ဆဆို့ချ်ချန်ခပ
်ု ို့ တ ် ကျွန်ပ
်ု ် တ၏
်ု ို့ အွန်လင
်ု ်း်
ို့ ါ။ သမဟ်ု
ဥပဆေဆရ်းရာ အကူအညီဆတာင််းခံမှု ပံ်ုစံ က်ု အသံ်း်ု ပပြုပါ။
သင်က အင်္ဂလြ်စကော်းမငပြောြါက စကော်းပြန် ငတောင််းခြါ။ ကျွန်ပ
်ု ် တက
်ု ို့ သငထ
်ို့ ံ စကာ်းပပန်တစ်ဦ်း
အခမို့ ပံို့ပ်ု်းဆပ်းပါမည်။
ကျွနြ
်ို ်တို ရ
ံ့ ို ်းမ ော်းသည် နနက် 8:30 နောရီမှ ညငန 4:00 နောရီ တနလဂောငနမှံ့ ငသောကကောငနအထ
ံ့
ြွေငထ
ံ့် ော်းြါသည်။
အကူအညီ ငတောင််းခမှုမ ော်းစွေော ကျွနြ
်ို ်တို ရ
်ို့ တ်သက်၍ ကျွန်ပ
်ု ် တထံ
်ု ို့
ံ့ ှြါသည်။ အဆရ်းဆပေါ် ပပဿနာနှငပ
ဖ်ုန််းဆက်ရန် ဆနာက်ဆ်း်ု ံ အချန်အထ မဆစာငဆ
်ို့ င
်ု ်း် ပါနှင။်ို့
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ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ ို သင်၏ ြိုန်း် နြါတ် ငပြောပြရန် မငမံ့ြါနှင။ံ့် သငထ
ံ့် ြိုန်း် ပြန်ငခေါ်ရန် အငကောင််းဆို်းအခ န်ကို
ငပြောပြြါ။ ကျွနြ
်ို ်တို ပြန်
ို င
် လောက်မညံ့် 802
ံ့ ငခေါ်လောမည်ကို င်္ရိုပြျုငနြါ။ သင်မမှတ်မနင
ြိုန်း် နြါတ်တစ်ခိုမှ ပြစ်ြါမည်။
ကျွန်ပ
်ု ်တ်ု အလ်ု
ပ်လပ
်ု ်သညို့ ပ
် ံ်ုစံ
ို့
သင်သည် ကျွနြ
်ို ်တ၏
ို ံ့ င ှင
ှေ့ နတစ်ဦ်းနှင ံ့် စကော်းငပြောဆိုရန် သတ်မှတ်ခ က် ပြညံ့မ
် ီပခင််း ှမ ှ ဆို်းပြတ်ရန်
ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ံ့် ို ငမ်းခွေန်း် အနည််းငယ် ငမ်းြါမည်။ ၎င််းကို “အပြညံ့် လိုြ်ငန််းစဉ်” ဟို ငခေါ်ဆိုသည်။
ဥြမော ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
်းြါမည်။
ံ့် ို ငအောက်ြါတို ငမ်းပမန်
ံ့
•

သင်၏လြ်စော၊ ြိုန်း် နြါတ်၊ သင်၏အသက်အရွေ ယ၊် အမ်ငထောင်သည် ဟိုတ်မဟိုတ်နင
ှ ံ့်
သင်နင
ှ အ
ို သ
် ူ အငရအတွေက် အစ ှသညံ့် ကိုယ်ငရ်းအခ က်အလက်မ ော်း
ံ့် တူ ငနထင

•

ပြဿနော၏ ငြော်ပြခ က် သမဟို
ို ံ့ တ် ကျွနြ
်ို ်တထ
ို ံ့ သင်ဆက်သယ
ွေ ်ရသညံ့် ကစစရြ်

•

ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ီ င
ို သ
် လော်း ဆို်းပြတ်ရန် သင်၏ဝင်ငငွေနင
ှ ံ့် ြင
ို ဆ
် ိုငမ
် ှုြစစည်း် ြမောဏ
ံ့် ို ကူညန

သင် ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ ို ငပြောပြသညံ့် အခ က်အလက်မ ော်း အော်းလို်းကို အကောအကွေယင
် ြ်းထော်းြါသည်။
သင်၏ ခွေငပံ့် ြျုခ က်မ ှဘ ငဝမျှမည်မဟိုတ်ြါ။
ကျွန်ပ
်ု ်တ၏
်ု ို့ ဝန်ထမ််းက သငက
်ို့ ်ု အဆကာင််းဆံ်း်ု ကူညန
ီ င
်ု မ
် ညို့ န
် ည််းလမ််းက်ု ဆံ်း်ု ပဖတ်ပါမည်။
သင်၏အငပခအငနနှင ံ့် အကူအညီအတွေက် သင်သည် အရည်အခ င််း ပြညံ့မ
် ီသလော်း ဆို်းပြတ်ရန်
သင်သည် ငအောက်ြါတက
ို ံ့ ို ရနင
ို သ
် ည်။
•

ြိုန်း် ပြင ံ့် ဥြငေငရ်းရော အကကဉောဏ်

•

စောတိုက်မှငြ်းြိုပခင်
ို ံ့ တ် အီ်းငမ်းလ်ပြင ံ့် အခ က်အလက်
ံ့ ်း သမဟို

•

ကနသ
် ံ့ တ်ထော်းသညံ့် ဥြငေငရ်းရော သိုငတသန

•

သငက
ီ န် တရော်းရို ်းခ ျုြ်င ှ ှေ့ငန သမဟို
ို ံ့ တ် င ှင
ှေ့ နတစ်ဦ်းထ လငပြောင််းမှု
ံ့် ို ကူညရ

•

ငနောက်ထြ်ငအင်္ င်စီထ လငပြောင််းမှု

•

ြိုင်္ဂလက င ှ ှေ့ငနတစ်ဦ်းထ လငပြောင််းမှု

ဆကျ်းဇူ်းပပြု၍ ဆအာက်ပါတက
်ု ို့ ်ု ဂရ်ုပပြုပါ။ ကိုနက
် ူ်းပခင််း ခ ျု်းငြောက်မှုမ ော်း တွေင ် သငက
ံ့် ို
အကူအညီမငြ်းနင
ို ြ
် ါ။ ကယ
ို ်ငရ်းကိုယ်တော ထခိုက်မှု ပြစ်ရြ်မ ော်း အမ ော်းစိုနင
ှ ံ့် အမ်ငပမရော
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ငရောင််းဝယ်ငရ်း ဥြငေ တွေင ် သငက
ို ြ
် ါ။ ရောဇဝတ်မှု တွေငလ
် ည််း ကျွနြ
်ို ်တက
ို ံ့ သငက
ံ့် ို အကူအညီမငြ်းနင
ံ့် ို
ခိုခကောကွေယ်မငြ်းနင
ို ြ
် ါ။ (သငသော်
ို ံ့
ပြစ်မှု၏ ေိုကခခရသူ တစ်ဦ်း ပြစ်ပခင််းငကကောင ံ့် သင်သည်
တဥြငေငရ်းရော အကူအညီ လိုအြ်ြါက ကျွနြ
်ို ်တို ကူ
ီ ြ်းနင
ို ြ
် ါသည်။)
ံ့ ညင
တရာ်းမဆရ်းရာ ဥပဆေဝန်ဆဆာင်မှုမျာ်း ဆသ
်ု ည်မှာ အဘယ်နည််း။
Vermont Legal Aid, Legal Services Vermont နှင ံ့် အပခော်းတရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော
အကူအညီ အြွေအ
ှေ့ စည််းမ ော်းသည် တရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော ကစစရြ်မ ော်းတွေင ် လူမ ော်းကို
ကူညင
ီ ြ်းရန်နင
ှ ံ့် ကိုယ်စော်းပြျုရန် ပမျုြ်နထော်းြါသည်
ှ
။ ၎င််းတသည်
ို ံ့
တရော်းစွေဆိုမှုမ ော်းပြစ်ပြီ်း
အမှုအခင်တွေင ် မပါဝင်သညံ့် အပခော်း ဥြငေငရ်းရော ငဆောင်ရွေက်မှုမ ော်း
ဥြမော တရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော ကစစရြ်မ ော်းတွေင ် အမ်/ငပမအငှော်းခ စော်းသူနင
ှ ံ့် အမ်/ငပမငှော်းသူ
အပငင််းြွေော်းမှု အမ ော်းစို၊ ငေဝါလီခရမှု၊ အင က်းဝယ်ကတ် ပြဿနောမ ော်း၊ ခွေပခော်းဆက်ဆပခင််း၊
ငရောက် ှမှုနင
ှ ်ံ့ လူမြ
ှု ူလိုငရ်း အက ျု်းခစော်းခွေင ်ံ့ အမှုအခင််းမ ော်းနှင ်ံ့ အပခော်းအလော်းတူ ပြဿနောမ ော်း
ြါဝင်ြါသည်။
အမ ော်းပြည်သူ ခိုခကောကွေယ်သမ
ူ ော်း နှင ံ့် အပခော်းအြွေအ
ှေ့ စည််းမ ော်းသည် အစို်းရက ပြစ်မှုက ်းလွေနင
် ကကောင််း
တစ်စိုတစ်ဦ်းကို စွေြ်စွေသညံ့အ
် ခါ ၎င််းအမှုအခင််းတွေင ် ြါဝင်ြတ်သက်သညံ့် လူမ ော်းကို ကူည၍
ီ
ကိုယ်စော်းပြျုြါသည်။
သင်သည် ပပစ်မှု၏ ေ်ုကခခံရသူ ပဖစ်ပါသလာ်း။
ပြစ်မှု သမဟို
ို ံ့ တ် မတရော်းြနှြ်ပခင််း၏ ေိုကခခရသူပြစ်ပခင််းငကကောင ံ့် သငတ
ံ့် ွေင ် ဥြငေငရ်းရော
ပြဿနော ှြါက ကျွနြ
်ို ်တို ကူ
ီ င
ို မ
် ညံ့် နည််းလမ််းကို သ ှရန် ကျွနြ
်ို ်တ၏
ို ံ့ ပြစ်မှု၏
ံ့ ညန
ေိုကခခရသူမ ော်းအတွေက် ဥြငေငရ်းရော အကူအညီ စောမ က်နောှ သို ဝင်
ံ့ ငရောက်ြါ။
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