
18.00.889.2047

दोभासेको आवश्यकता छ?

तपाईंका अधिकारहरू, वासस्ान, 
जाधिर, सवास्थ्य वा कल्याणलाई 
खतरामा पानने नािररक कानूनी 

समस्याहरू भएका भरमन्टवासीहरूका 
लाधि नन:शुलक कानूनी सह्योि

 على باالتصال بلغتك مساعدتنا على احصل 
1.800.889.2047 

 .العربية انطق ثم هاتفك ورقم باسمك اخبرنا

သင့္  ဘာသာစကာား့ ဖင့္   ကၽ ြႏ့့္ ပ္တ ို႔ထမံ ွ

အကအူညရီယရူပါ။  1.800.889.2047 ကတ ေ့ခၚဆတ ပါ။ 

သင့္  နာမည့္ြႏ့ငွ့္   ဖ န့္ားနပံါတ္တို႔ကတ  ေ့့ ပာပါ။  

့ မန္မာ(ဗမာ) ကတ ေ့့ ပာဆတ ပါ။ 

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 भन्ननहोस्। भाषा नेपाली 
भन्ननहोस्। 

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. 

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”. 

 

 

 

18.00.889.2047
screening@vtlegalaid.org

www.vtlawhelp.org
www.vtlegalaid.org

Burlington | Montpelier | Rutland  
Springfield | St. Johnsbury

तपाईंले कसरी मद्दत प्ापत िन्न सकनुहुनछ

“ Vermont Legal Aid बा्ट िररएको 
उतककृ ष्ट का्य्न। ्यो नन:शुलक छ... सेवा 
अत्यनत प्भावशाली [छ]... ववशषेिरी 
आप्वासीहरूका लाधि जसलाई कहाँ जाने 
त्ा कहाँ कुराकानी िनने भनने ्ाहा हँुदैन।”

 हामीलाई 1.800.889.2047 मा फोन गन्नुहोस ्

   www.vtlawhelp.org मा आफना काननूी 
अधिकारहरूको बारेमा जानकारी प्ाप्त गन्नुहोस ्

  वेबमा रहेका जानकारी फेला पाननु फोन माफनु त 
काननूी सललाह प्ाप्त गननु वा काननूी मद्दतको 
लाधग www.vtlawhelp.org/triage/vt_triage 
मा अनलाइनबाट आवेदन भननु हाम्ो अनलाइन 
काननूी मद्दत खोजकतानुको प्योग गन्नुहोस।्



"मलेै तपाईंलाई पहिलो पटक समपक्क  गरा्क 
सब ैआशा मारिसकेको थिएँ। म उरासीनताको 
चिमसीमामा पुगन लाथगसकेको थिएँ। तपाईंले 
मेिो जीवन परिवत्कन (ि बचाउ)  गनु्कभएको 
छ। त्यसलेै तपाईंले गनु्कभएको सब ैका्य्कको 
लाथग धन्यवार!"

िामी को िौं

िामीले गनने का्य्किरू

Vermont Legal Aid नि:शलु्क िागरि्क ्कािूिी 
सेवाहरू उपलब्ध गिाउिे एउटा िाज्यव्यापी, निजी, 
गैि-िाफामखुी ्काििूी फम्म हो। हामी हाम्ो Vermont 
Legal Aid ्को वेबसाइट (vtlawhelp.org)  
माफ्म त जाि्कािी तथा सव्यं-मदत उप्किणहरू  
पनि उपलब्ध गिाउँछौं।

हामी न्यिू आ्य भए्का, ज्ेयष्ठ तथा असक्षमता भए्का 
ि सवास्थ्य स्याहाि वा सवास्थ्य बीमासँग समबनन्धत 
समस्या भए्का भिमनटवासीहरूलाई मद्दत गछछौं। 

हामी आपिान्ध्क मदु्दाहरूमा ्काम गददैिौं।

हामी हाम्ा सेवाहरू्का लानग ्ुकि ैशलु्क नलँदैिौं। हाम्ो 
्कोष्को स्ोत निजी चनदाहरू्का साथ ैिाज्य तथा संघी्य 
अिदुािहरू हुि।्

  िामी गरिबीको िेखामुनन ििेका 
सेवाग्ािीिरूलाई मद्दत गछछौं।

  हामी तपाईं ्योग्य िहे्को ठाउँमा तपाईंलाई 
आनथ्म्क सहा्यता ददलाउिमा मद्दत गछछौं। 
हामी तपाईंलाई ऋण सं्कल्कहरू ि तपाईं्को 
आमदािी ि आनथ्म्क सहा्यता नलिे प्र्यास 
गिने अन्य व्यक्तिहरूबाट ती ्ुकिाहरूलाई 
सिुनक्षत िाख्न मद्दत गछछौं।

  िामी अपमाननत तिा ररु्य्कविािपूर्क र्यविाि 
गरिएका र्यक्त तिा

  परिवािहरूलाई सिुक्षा ददनछौं। हामी खतिापूण्म 
जीवि्यापि्को नसथनतमा िहे्का मदहला, 
बालबानल्का, असक्षम मानिस तथा ज्ेयष्ठ 
िागरि्कहरूलाई मद्दत गछछौं। हामी तपाईं्का 
अन्ध्कािहरू्को प्रनतिक्षा गि्म तथा तपाईं्को 
जीविलाई पिु: निमा्मण गि्ममा मद्दत गछछौं।

  िामी सेवाग्ािीको सुिक्षित ि ककफा्यती 
आवास प्ापत गनने अथधकािको सुिषिा गछछौं।

  हामी तपाईंलाई सिुनक्षत िाख्न्को लानग 
निमा्मण गरिए्का ्काििूहरू पालिा िगिने 
घि मानल्कहरूबाट तपाईंलाई बचाउँछौं ि 
तपाईंसँग निषपक्ष ढङगले व्यवहाि गरिए्को 
छ भनिे सनुिनचित गछछौं। हामी तपाईंलाई 
आफिै घिमा िहि मद्दत गिने प्र्यास गछछौं।

मद्दत आवश्यक छ?

Vermont Legal Aid  
मा फोन गनु्किोस ्

18.00.889.2047

तपाईंलाई िामीबाट आफनै भाषामा  
मद्दत चाहिनछ?

िामीलाई भननुिोस।्
िामी नन:शुलक रोभासे उपलबध गिाउनेछौं।

  िामी भिमनटवासीिरूलाई ककफा्यती  
सवास्थ्य, मानससक सवास्थ्य तिा रीर्ककालीन 
स्यािािमाथि पिँुच हरलाउनमा मद्दत गछछौं।

  हामी तपाईंलाई आवश्य्क पिने सवास्थ्य 
स्याहाि सेवाहरू ददलाउिमा मद्दत गछछौं। 
तपाईं ज्ेयष्ठ िागरि्क वा असक्षमता भए्को 
व्यक्ति हुिहुुनछ भिे हामी तपाईंलाई 
जीवि्यापि गि्म तथा आफिो समदुा्यमा 
तपाईंलाई आवश्य्क पिने सेवाहरू ददलाउिमा 
मद्दत गछछौं।

  िामी तपाईंका अथधकाििरूलाई सुिक्षित िाखने 
कानूनिरू लागू गछछौं।

  हामी तपाईं्को नशक्षा तथा आवास्को पहँुचलाई 
सनुिनचित गिाउि्को लानग संघष्म गछछौं। हामी 
तपाईंलाई जीवि्का आफि ैिोजाइहरू निमा्मण 
गि्म समथ्म बिाउँछौं।


