
ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ ကညူနီ ်ုငသ်ညို့  ်နည််းလမ််း 

Legal Services Vermont and Vermont Legal Aid သည ်ဝငင်ငွေနည််းငသော Vermont 

ငနထ ိုငသ်မူ ော်းအတွေက် တရော်းမငရ်းရော (ပြစ်မှုဆ ိုငရ်ောမဟိုတ်) ဥြငေဆ ိုငရ်ော အကူအညကီ ို

ြ ံ့ြ ို်းငြ်းြါသည။် ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့၏ ဝနင်ဆောငမ်ှုမ ော်းသည ်အခမ ံ့ ပြစ်ြါသည။်

Legal Services Vermont သည ်ဥြငေငရ်းရော အကူအညအီတွေက် ငတောင််းဆ ိုမှုမ ော်းအော်းလ ို်းက ို 

ကောကွေယ်ငြ်းြါသည။် ဥြငေငရ်းရော ပြဿနောပြငံ့ ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က ကူညငီြ်းန ိုငြ်ါက ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့၏

င ှှေ့ငနမ ော်းနငှံ့ ်တရော်းရ ို်းခ ျုြ်င ှှေ့ငနမ ော်းထ  သငံ့က် ို လ  ငပြောင််းငြ်းမည ်သ ို ံ့မဟိုတ ်Vermont Legal Aid 

ှ  င ှှေ့ငနမ ော်းနငှံ့ ်တရော်းရ ို်းခ ျုြ်င ှှေ့ငနမ ော်းထ  သငံ့က် ို လ  ငပြောင််းငြ်းြါမည။် ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က်ို

အပခော်းအစီအစဉ်မ ော်းသ ို ံ့လည််း လ  ငပြောင််းငြ်းန ိုငြ်ါသည။်

ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က် ို အကအူညငီြ်းန ိုငသ်လော်း သ  ှ ရန ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ထ  ဆက်သွေယြ်ါ။ ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က်ို

အကက ဉောဏ ်ငြ်းန ိုငြ်ါသည။် တရော်းရ ို်းတွေင ်သငံ့က် ိုယ်သင ်က ိုယ်စော်းပြျုရောတွေင ်အကူအညငီြ်းရန ်

အခ က်အလက်မ ော်း  ှောငြွေရန ်ငနရောက ို ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က် ို ငပြောပြန ိုငြ်ါသည။်

အကူအည ီလ ိုအြ်သအူော်းလ ို်းက ို ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ မကညူနီ ိုငြ်ါ။ သငံ့ဝ်ငင်ငွေငြေါ် အငပခခ ၍ ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က

သငံ့က် ို ကူညနီ ိုငမ်ညမ်ဟိုတ်ြါ။ ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ထ  ငတောင််းဆ ိုသတူ ိုင််းက ို အကူအညငီြ်းရန ်

င ှှေ့ငနအလ ိုအငလောက် ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့တွေင ်မ ှ ြါ။ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ထ ံဆကသ်ယွရ်မညို့န်ည််းလမ််း 

1-800-889-2047 ထ ံဖ်ုန််းဆကပ်ပီ်း မကဆ်ဆို့ချ်ချန်ခ ို့ပါ။ သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ အန်ွလ ်ုင််း

ဥပဆေဆရ်းရာ အကအူညဆီတာင််းခံမှု ပံ်ုစ ံက ်ု အသံ်ု်းပပြုပါ။ 

သငက် အင်္ဂလ ြ်စကော်းမငပြောြါက စကော်းပြန ်ငတောင််းခ ြါ။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က သငို့ထ် ံစကာ်းပပန်တစဦ််း 

အခမ ို့ ပံို့ပ ်ု်းဆပ်းပါမည။် 

ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ ရ ို်းမ ော်းသည ်န နက် 8:30 နောရီမှ ညငန 4:00 နောရီ တနလဂောငန ံ့မှ ငသောကကောငန ံ့အထ  

ြွေငံ့ထ်ော်းြါသည။် 

အကူအည ီငတောင််းခ မှုမ ော်းစွေော ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ ရ ှ ြါသည။် အဆရ်းဆပေါ် ပပဿနာနငှို့ပ်တသ်က၍် ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ထ ံ

ဖ်ုန််းဆကရ်န် ဆနာကဆ်ံ်ု်းအချ န်အထ  မဆစာငို့ဆ် ်ုင််းပါနငှို့။်

Legal Services Vermont and Vermont Legal Aid - Burmese - Page 1 of 3

https://vtlawhelp.org/vlh-intake


ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က ို သင၏် ြိုန််းန ြါတ် ငပြောပြရန ်မငမံ့ြါနငှံ့။် သငံ့ထ်  ြိုန််းပြနင်ခေါ်ရန ်အငကောင််းဆ ို်းအခ  နက် ို

ငပြောပြြါ။ ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ ပြနင်ခေါ်လောမညက် ို င်္ရိုပြျုငနြါ။ သငမ်မှတ်မ န ိုငင်လောက်မညံ့ ်802 

ြိုန််းန ြါတ်တစ်ခိုမှ ပြစ်ြါမည။် 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အလ်ုပ်လ်ုပ်သညို့ပံ််ုစံ 

သငသ်ည ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့၏ င ှှေ့ငနတစ်ဦ်းနငှံ့ ်စကော်းငပြောဆ ိုရန ်သတ်မှတ်ခ က ်ပြညံ့မ်ီပခင််း ှ မ ှ  ဆ ို်းပြတ်ရန ်

ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က် ို ငမ်းခွေန််းအနည််းငယ် ငမ်းြါမည။် ၎င််းက ို “အပြညံ့ ်လိုြ်ငန််းစဉ်” ဟို ငခေါ်ဆ ိုသည။်

ဥြမော ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က် ို ငအောက်ြါတ ို ံ့ ငမ်းပမန််းြါမည။်

• သင၏်လ ြ်စော၊ ြိုန််းန ြါတ်၊ သင၏်အသက်အရွေယ၊် အ မ်ငထောငသ်ည ်ဟိုတ်မဟိုတ်နငှံ့်

သငန်ငှံ့အ်တ ူငနထ ိုငသ် ူအငရအတွေက် အစ ှ သညံ့ ်က ိုယ်ငရ်းအခ က်အလကမ် ော်း

• ပြဿနော၏ ငြော်ပြခ က် သ ို ံ့မဟိုတ ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ထ  သငဆ်က်သွေယ်ရသညံ့ ်က စစရြ်

• ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က် ို ကူညနီ ိုငသ်လော်း ဆ ို်းပြတ်ရန ်သင၏်ဝငင်ငွေနငှံ့ ်ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှုြစစည််း ြမောဏ

သင ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က ို ငပြောပြသညံ့ ်အခ က်အလက်မ ော်း အော်းလ ို်းက ို အကောအကွေယင်ြ်းထော်းြါသည။်

သင၏် ခွေငံ့ပ်ြျုခ က်မ ှ ဘ  ငဝမျှမညမ်ဟိုတ်ြါ။ 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ဝန်ထမ််းက သငို့က် ်ု အဆကာင််းဆံ်ု်း ကညူနီ ်ုငမ်ညို့န်ည််းလမ််းက ်ု ဆံ်ု်းပဖတပ်ါမည။်

သင၏်အငပခအငနနငှံ့ ်အကူအညအီတွေက် သငသ်ည ်အရညအ်ခ င််း ပြညံ့မ်ီသလော်း ဆ ို်းပြတ်ရန ်

သငသ်ည ်ငအောက်ြါတ ို ံ့က ို ရန ိုငသ်ည။်

• ြိုန််းပြငံ့ ်ဥြငေငရ်းရော အကက ဉောဏ်

• စောတ ိုက်မှငြ်းြ ို ံ့ပခင််း သ ို ံ့မဟိုတ ်အ်ီးငမ်းလ်ပြငံ့ ်အခ က်အလက်

• ကန ံ့သ်တ်ထော်းသညံ့ ်ဥြငေငရ်းရော သိုငတသန

• သငံ့က် ို ကူညရီန ်တရော်းရ ို်းခ ျုြ်င ှှေ့ငန သ ို ံ့မဟိုတ် င ှှေ့ငနတစ်ဦ်းထ  လ  ငပြောင််းမှု

• ငနောက်ထြ်ငအင်္ ငစ်ီထ  လ  ငပြောင််းမှု

• ြိုင်္ဂလ က င ှှေ့ငနတစ်ဦ်းထ  လ  ငပြောင််းမှု

ဆကျ်းဇူ်းပပြု၍ ဆအာကပ်ါတ ်ု ို့က ်ု ဂရ်ုပပြုပါ။ ကိုနက်ူ်းပခင််း ခ  ျု်းငြောက်မှုမ ော်း တွေင ်သငံ့က်ို

အကူအညမီငြ်းန ိုငြ်ါ။ က ိုယ်ငရ်းက ိုယ်တော ထ ခ ိုက်မှု ပြစ်ရြ်မ ော်း အမ ော်းစိုနငှံ့ ်အ မ်ငပမရော 
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ငရောင််းဝယ်ငရ်း ဥြငေ တွေင ်သငံ့က် ို အကူအညမီငြ်းန ိုငြ်ါ။ ရောဇဝတ်မှု တွေငလ်ည််း ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့က သငံ့က်ို

ခိုခ ကောကွေယ်မငြ်းန ိုငြ်ါ။ (သ ို ံ့ငသော်ပြစ်မှု၏ ေိုကခခ ရသ ူတစ်ဦ်း ပြစ်ပခင််းငကကောငံ့ ်သငသ်ည ်

တဥြငေငရ်းရော အကူအည ီလ ိုအြ်ြါက ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ ကူညငီြ်းန ိုငြ်ါသည။်) 

တရာ်းမဆရ်းရာ ဥပဆေဝန်ဆဆာငမ်ှုမျာ်း ဆ ်ုသညမှ်ာ အဘယန်ည််း။ 

Vermont Legal Aid, Legal Services Vermont နငှံ့ ်အပခော်းတရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော 

အကူအည ီအြွေ ှေ့အစည််းမ ော်းသည ်တရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော က စစရြ်မ ော်းတွေင ်လူမ ော်းက ို 

ကူညငီြ်းရနန်ငှံ့ ်က ိုယ်စော်းပြျုရန ်ပမ ျုြ်နှ ထော်းြါသည။် ၎င််းတ ို ံ့သည ်တရော်းစွေ ဆ ိုမှုမ ော်းပြစ်ပြီ်း 

အမှုအခငတ်ွေင ်မပါဝငသ်ညံ့ ်အပခော်း ဥြငေငရ်းရော ငဆောငရ်ွေက်မှုမ ော်း 

ဥြမော တရော်းမငရ်းရော ဥြငေငရ်းရော က စစရြ်မ ော်းတွေင ်အ မ်/ငပမအငေှာ်းခ စော်းသနူငှံ့ ်အ မ်/ငပမငေှာ်းသ ူ

အပငင််းြွေော်းမှု အမ ော်းစို၊ ငေဝါလီခ ရမှု၊ အင က်းဝယက်တ် ပြဿနောမ ော်း၊ ခွေ ပခော်းဆက်ဆ ပခင််း၊ 

ငရောက် ှ မှုနငှံ့ ်လူမှုြူလ ိုငရ်း အက  ျု်းခ စော်းခွေငံ့ ်အမှုအခင််းမ ော်းနငှံ့ ်အပခော်းအလော်းတူ ပြဿနောမ ော်း 

ြါဝငြ်ါသည။် 

အမ ော်းပြညသ် ူခိုခ ကောကွေယ်သမူ ော်း နငှံ့ ်အပခော်းအြွေ ှေ့အစည််းမ ော်းသည ်အစ ို်းရက ပြစ်မှုက  ်းလွေနင်ကကောင််း

တစ်စ ိုတစ်ဦ်းက ို စွေြ်စွေ သညံ့အ်ခါ ၎င််းအမှုအခင််းတွေင ်ြါဝငြ်တ်သက်သညံ့ ်လမူ ော်းက ို ကညူ၍ီ

က ိုယ်စော်းပြျုြါသည။် 

သငသ်ည ်ပပစမ်ှု၏ ေ်ုကခခံရသ ူပဖစပ်ါသလာ်း။ 

ပြစ်မှု သ ို ံ့မဟိုတ် မတရော်းြ နှ ြ်ပခင််း၏ ေိုကခခ ရသပူြစ်ပခင််းငကကောငံ့ ်သငံ့တ်ွေင ်ဥြငေငရ်းရော 

ပြဿနော ှ ြါက ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့ ကူညနီ ိုငမ်ညံ့ ်နည််းလမ််းက ို သ  ှ ရန ်ကျွန်ိုြ်တ ို ံ့၏ ပြစ်မှု၏ 

ေိုကခခ ရသမူ ော်းအတွေက် ဥြငေငရ်းရော အကူအည ီစောမ က်နေှာသ ို ံ့ ဝငင်ရောက်ြါ။ 
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https://vtlawhelp.org/triage/vt_triage/11206
https://vtlawhelp.org/triage_actions_process/8940
https://vtlawhelp.org/victims-of-crime
https://defgen.vermont.gov/contact
https://vtlawhelp.org/victims-of-crime
https://vtlawhelp.org/victims-of-crime
https://vtlawhelp.org/victims-of-crime



