
 

Neighborhood Legal Services, Inc. 

အမ်ိန ီးန ီးခြငီ်း ဥပဒေဒရီးရ ဝန်ဒ  ငမ်ှုမ  ီး၊ စုဒပေါငီ်းလပ်ုငန်ီး။ 

အ ရ ီး၊ နိငုအ် ဂေါရ ၊ ဒအ ်လ ယမ်၊ ဂ နစ်စ နငှ  ်ယိမုင ်ြရုိငမ်  ီးကိ ုဝန်ဒ  ငမ်ှုဒပီးသည်။ 

ဒေသ ိငုရ်  လထူလုိအုပ်ြ က ်စစ်တမ်ီး 

၂၀၂၂/၂၀၂၃ 

နိေေါန်ီး 

Neighborhood Legal Services, Inc. (NLS) အမ်ိန ီးန ီးခြငီ်း ဥပဒေဒရီးရ ဝနဒ်  ငမ်ှုမ  ီး၊ စုဒပေါငီ်းလုပ်ငနီ်း သည် အ ရ ီး၊ 

နိငုအ် ဂေါရ ၊ ဒအ ်လ ယမ်၊ ဂ နစ်စ နငှ  ်ယိုမင ်ြရိုငမ်  ီးရှိ  ငီ်းရဲမဲွဒေမှုနငှ /်သို  မဟုေ် မသနမ်စွမ်ီးမှုမ  ီးဒ   င  ်

အြ ်အြဲဒေွွေ့    ြုံရသူမ  ီး ို အြမဲ ေရ ီးဝငဝ်နဒ်  ငမ်ှုမ  ီး ဒပီးဒ  ငသ်ည ် ဒေသေွငီ်းပရိုဂရမ်ေစ်ြုခြစ်သည်။ NLS 

ေွင ်ဘေ်ြလို၊ နိငုအ် ဂေါရ  ဒရေ ြွန ်နငှ  ်ဘေ်ဒ ီးဗ ီးယ ီး ေွင ်ရ ုီးသ ုီးရ ုီးရှိသည်။ 

 ျွန်ပ်ုေို  သည်  ျွန်ပ်ုေို  ၏အမူသည်မ  ီး၏ အဒရီးက  ီး  ုီးဥပဒေဒရီးရ ခပဿန မ  ီးနငှ  ်လိုအပ်ြ  ်မ  ီး ို 

ပုိမုိန ီးလည်သဒဘ ဒပေါ ်ရန၊်  ျွန်ပ်ုေို  ၏ဦီးစ ီးဒပီးမှုမ  ီး ို ြ မှေ်ရနန်ငှ  ် ျွန်ပ်ုေို  ၏ ဘဏ္ဍ ဒရီးအရငီ်းအခမစ်မ  ီး ို 

အဒ  ငီ်း  ုီးသ ုီးစဲွနည်ီး ို   ုီးခြေ်ရန ် ျွန်ပ်ုေို  အ ီး အမူသည်မ  ီး၊ ရပ် ွ ်အသိုငီ်းအဝုိငီ်းနငှ  ်

ဥပဒေဒရီးရ အြွဲွေ့အစည်ီးမ  ီးနငှ  ်ေရ ီးရ ုီးမ  ီး  မှ စစ်ေမ်ီးေစ်ြု မှေစ် င  ် ည် သွငီ်းစဥ်ီးစ ီးရန ်ရှ ဒြွဒနပေါသည်။ 

  မဒ  ငီ်းစွ ခြင ၊်  ျွန်ပ်ုေို  ၏  န  သ်ေ်ရနပ် ုဒငဒွ   င  ် ျွန်ပ်ုေို  သည်  ျွန်ပ်ုေို  ၏အမူသည်မ  ီး ို 

အ  ိြုံီးသ ်ဒရ  ်မှုရှိဒသ  ဥပဒေ၏နယ်ပယ်အ ီးလ ုီးေွင ်ဥပဒေဒရီးရ အ ူအည မ  ီး မဒပီးနိငုပ်ေါ။ 

ဒအ  ်ပေါစစ်ေမ်ီးဒမီးြွနီ်းမ  ီး ို ဒခြ ိုဒပီးပေါရန ်သင အ် ီး  ျွန်ပ်ုေို  ဒေ ငီ်း ိုဒနပေါသည် ဒမီးြွနီ်းမ  ီးအေွ ် 

သင၏်အဒခြမ  ီးသည် ေငီ်း  ပ်စွ လ ိြုံွေ့ ဝှ ်  ီးမည်ခြစ်သည်။  ျွန်ပ်ုေို  ၏ ေေါရို ်ေ ဘုေ်အြွဲွေ့ နငှ  ်

 ျွန်ပ်ုေို  ၏ဝန ်မ်ီးမ  ီးသည် အရပ်ဘ ်ေရ ီးဒရီး ိုငရ်  လိုအပ်ြ  ်မ  ီးနငှ  ်ဒငဒွ  ီးနငှ /်သို  မဟုေ် မသနစွ်မ်ီးမှု ိုငရ်  

အြ ်အြဲဒေွွေ့    ြုံရမှုမ  ီးနငှ အ်ေူ  ျွန်ပ်ုေို   ဝနဒ်  ငမ်ှုဒပီးဒနဒသ  ရပ်ရွ မ  ီးရှိလူမ  ီး ို ူည ရနအ်ေွ ် 

 ျွန်ပ်ုေို  ၏အရငီ်းအခမစ်မ  ီး ို အသ ုီးခပြုံရနလ်    ီးရမည ်ဒနရ  ို   ုီးခြေ်ရန ် ူည ဒပီးပေါမည်။  ျွန်ပ်ုေို  ၏ 

ဦီးစ ီးဒပီးလ    ီးမည်  အခြငီ်းအရ မ  ီး ို သေ်မှေ်ခြငီ်းအ ီးခြင ၊်  ျွန်ပ်ုေို  ၏ ဝနဒ်  ငမ်ှုမ  ီး ို 

 ျွန်ပ်ုေို  ၏အမူသည်မ  ီးနငှ  ်အခြ ီးအသိုငီ်းအဝုိငီ်းဒအဂ ငစ် မ  ီးနငှ  ်အြွဲွေ့မ  ီးေွင ်ဒ   ်ြ အ ီးဒပီးသူမ  ီး  သို   

ဝနဒ်  ငမ်ှုဒပီးသည ် နည်ီးလမ်ီးမ  ီး ို ပုိမုိဒ  ငီ်းမွနလ် ဒစရန ်ဒမ  ်လင ပ်ေါသည်။ သင၏် ပူီးဒပေါငီ်းဒ  ငရွ် ်မှုနငှ  ်

အ ူအည အေွ ် က ိြုံေငဒ်  ီးဇူီးေငပ်ေါသည်။ 

  



အြန်ီး ၁ 

သငဘ်ယ်ြရိုငေ်ငွဒ်န ိငုသ်နည်ီး? ____________  ဘယ်မမိြုံွေ့/မမိြုံွေ့နယ်ေငွဒ်န ိငုသ်နည်ီး? ____________ 

သငသ်ည်လ ်ရှိ NLS ၏ အမူသည်ဟုေ်ပေါသလ ီး?   _____ ဟေု်သည်     _____ မဟုေ်ပေါ  

လွနြဲ် သည ် နစ်ှနစ်ှအေွငီ်း သငသ်ည် NLS ၏ ဝနဒ်  ငမ်ှုမ  ီး ို အသ ုီးခပြုံြူီးပေါသလ ီး?  

 _____ ဟေု်သည်    _____ မဟုေ်ပေါ 

 

အမူသည်မ  ီးအေွ ် ဒအ  ်ပေါဒမီးြွနီ်းမ  ီးအ ီး ဒခြ ိခုြငီ်း/မဒခြ ိုခြငီ်း ို စိေက် ိြုံ  ်ဒရွီးြ ယ်နိငုသ်ည်။ 

ဤဒမီးြွနီ်းမ  ီးအေွ ် သင အ်ဒခြမ  ီး ုိ လ ိြုံွေ့ ဝှ ်  ီးမည်ခြစ်သည်။ သင၏်အဒခြမ  ီးသည် 

 ျွန်ပ်ုေုိ  ၏စစ်ေမ်ီး ုိဒခြ ိုသူမ  ီးအ ီး ပုိန ီးလည်ရနန်ငှ  ် ျွန်ပ်ုေုိ  ေွင ်ေ ု  ခပနမ်ှုအမ ိြုံီးမ ိြုံီး ုိ ရရှိ  ီးဒ   ငီ်း 

ဒသြ  ဒစရန ် ျွန်ပ်ုေုိ  အ ီး အ ူအည ဒပီးမည်ခြစ်သည်။ 

သင၏်အသ ?်  _____ ၁၈-၂၄ _____ ၂၅ -၃၄ _____ ၃၅ – ၄၄ 

    _____ ၄၅ – ၅၄ _____ ၅၅-၆၄ _____ ၆၅+ 

 

သင၏်ပည အရည်အခြငီ်း?  _____ မူလေနီ်း- ၁၂ ေနီ်း  _____အ  ်ေနီ်း _____ ဒ  လိပ် 

 

သင၏်မမိြုံွေ့နယ်စ ပုိ  န ပေါေ်?    _______________ 

သငအ်မိ်ေငွ ်ဒန ိငုသ်ည် လဥူ ီးဒရ?  _______________ 

သင၏် လူမ ိြုံီးအမည်?  _____ ဟစ်စပနီ်းနစ်လူမ ိြုံီး _____ ဟစ်စပနီ်းနစ်လူမ ိြုံီးမဟုေ်ပေါ 

သင၏်မ ိြုံီးနယွ်အုပ်စု? _____ အဒမရိ န ်အနိဒယိ/အလ စ  ဇ ေ ိ

_____ အ ြရိ နအ်ဒမရိ န/်လူမည်ီး  

_____ အ ရှအဒမရိ န/်ပစြိိေ် ျွနီ်းသ ီး 

_____ လူခြြူ   _____ အခြ ီး _________________ 

 

 

  



အြန်ီး ၂ 

ဒ  ီးဇူီးခပြုံ၍ ဒအ  ်ေွငဒ်ြ ်ခပ  ီးဒသ  ဥပဒေဒရီးရ ခပဿန အမ ိြုံီးအစ ီးမ  ီးနငှ  ်အမ ိြုံီးအစ ီးမ  ီး ုိ 

ခပနလ်ည်သ ုီးသပ်ပေါ။ အဒရီးက  ီးသည်ဟု သငယ် ု  ည်ဒသ  ေရ ီးဒရီးခပဿန  စုစဒုပေါငီ်း (၅)ြု ို ဒရွီးြ ယ်ပေါ။ 

သငအ်ဒရီးက  ီး  ုီးဟု ငဒ်သ  ခပဿန ငေါီးြုဒဘီးေွင ်ဒ  ီးဇူီးခပြုံ၍ ြဒရပွင  ်(*)  ုိ  ီးပေါ။ 

သ ီုးစ ွဲသ ူ

_____ အဒ  ီး ဒ   ်ြ ခြငီ်း    _____ ြရ ေ်စ်ြွဲခြ ီး  ်  ြ ရခြငီ်း 

_____ ဒေဝေါလ ြ ရခြငီ်း     _____   ီးအဒ  ီး 

_____ ဒ   ငီ်းအဒ  ီး     _____ အြွနဒ်ရှ ငခ်ြငီ်း 

_____ သ ်က  ီးရွယအ်ိုမ  ီး အလွဲသ ုီးစ ီးခပြုံြ ရခြငီ်း/ဒြေါငီ်းပ ုခြေ်ြ ရခြငီ်း။   

_____ အခြ ီးအရ  _______________ 

မသန်စ မ်ီးမှု/က န်ီးမ ဒရီးဒစ င် ဒ ှ ကမ်ှု 

_____ မသနစ်ွမ်ီးသူမ  ီး လေွ်လပ်ဒရီးရရန ် ူည ဒပီးခြငီ်း 

_____ စိေ်ဒရ ဂေါ ုဒ ီးရ ုအေွငီ်း အြွင အ်ဒရီး၊ သို  မဟုေ် ြွ ွေ့ မြိြုံီးေုိီးေ ်ဒရီးစငေ်  

_____   နီ်းမ ဒရီးဒစ င ဒ်ရ ှ ်မှု ရယူခြငီ်း  _____   နီ်းမ ဒရီးအ မြ  

_____ စစခ်ပန၏်အ  ိြုံီးဒ  ီးဇူီးမ  ီး   _____ စိေ်  နီ်းမ ဒရီးဒစ င ဒ်ရှ  ်မှု 

_____ ဒ ီး ုသမှု ုန ် စရိေ ်    _____ ဒ ီးဘ ် ိငုရ် ပစစည်ီးဒ   ်ပ  ခြငီ်း 

            

_____ အခြ ီးအရ : _______________ 

 

ပည ဒရီး 

_____ ဒ   ငီ်းရပ်န ီးြ ရခြငီ်း    _____အ ီူးပည ဒရီး  

_____ အခြ ီးအရ  

 

အလပ်ု ိငုရ်  

_____ အလုပ် ိုငရ် ြဲွခြ ီး  ်  ြ ရခြငီ်း  _____ အလုပ်မဲ အ  ိြုံီးြ စ ီးြွင် ခငငီ်း ိုြ ရခြငီ်း 

_____ အလုပ် ရိနန်ငီ်းသငေ်နီ်း    _____ လမ်ီးပနီ်း  ်သွယ်ဒရီး  

 _____ အခြ ီးအရ  

 

မိသ ီးစု/အမ်ိတ ငီ်း က ် ဒရီး 



_____  ဒလီးဒ   ်ပ  စရေ်ိ    _____  ဒလီး နိီ်း/လည်ပေ်ခြငီ်း 

_____ ဒမွီးစ ီးဒစ င် ဒရှ  ်မှု    _____ ြြင ်ိငုရ်  

_____  ွ ရှငီ်းခြငီ်း     _____ အမိ်ေွငီ်းအ  မ်ီးြ ်မှု 

_____  ဒလီးသငူယ်အလွသဲ ုီးစ ီးမှု   _____ အခြ ီးမသိ ီးစုအ  မ်ီးြ ်မှု      

_____ ဒန   ဒလီး မ်ိီး     _____ အခြ ီးအရ  _______________  

        

အမ်ိယ  

_____ အမ  ီးသငူ ှ/ဒ   ်ပ    ီးဒသ အမ်ိရ   _____ အမိ်ယ မှ နငှ ်ေု်ြ ရခြငီ်း 

_____ အမိ်ယ ြွဲခြ ီး  ်  ြ ရခြငီ်း   _____ အမိ်ယ အဒခြအဒန 

_____ အမိ်ယ သမိီ်း ည်ီးြ ရခြငီ်း   _____ အခြ ီးအရ : ______________ 

     

လထူဒုထ ကပ်  မှု 

_____ Food Stamps (အစ ီးအစ အဒ   ်အပ  )  _____   နီ်းမ ဒရီးအဒ   ်အပ   

_____ လူမူြူလ ုအဒ   ်အပ      _____ အပုိလ ုခြ ြုံဒရီးဝငဒ်င ွ

_____ လူမှုြူလ ုဒရီး/ခပည်သူ   ူည ဒရီး   _____ အခြ ီးအရ : _______________  

     အြန်ီး ၃ 

 

သင် မိသ ီးစုရဲ   ေစ်နစ်ှဝငဒ်င ွ ဘယ်ဒလ  ်လဲ။  

_____ $0 - $၄၉၉၉  _____ $၅၀၀၀ - $၉၉၉၉ 

_____ $၁၀၀၀၀-$၁၄၉၉၉ _____ $၁၅၀၀၀- $၁၉၉၉၉ 

_____ $၂၀၀၀၀ - $၂၄၀၀၀ _____ $၂၅၀၀၀ နငှ် အ  ် 

 

သငသ်ည် လ ရ်ှိအလပ်ုလုပ် ိုငဒ်နပေါသလ ီး။    _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ  

သငအ်လုပ်မဲ ခြစ်ပေါ ၊ အလုပ်မရှိေ  မည်မ    မပ လဲ။              _____ လ/နစှ ်

သင ်လူ ြုရ ီးသည်ပုိ  ဒ  ငဒ်ရီး ုိ အသ ီုးခပြုံပေါသလ ီး။   _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ  

 ွနခ်ပြူေ နငှ  ်အငေ် န ်ဝနဒ်  ငမ်ှု ုိ အသ ီုးခပြုံဒနပေါသလ ီး။                 _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ  

အဂဂလိပ်  မငီ်းရဲ   ပ မ/မူလ ဘ သ စ  ီးလ ီး။    _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ  

သငအ်သိုငီ်းအဝုိငီ်းအြဲွွေ့ သို  မဟုေ် ဒအဂ ငစ် ေစ်ြုနငှ  ်  ်စပ်ဒနပေါသလ ီး။  _____ ဟုေ်      _____ မဟုေ်ပေါ 

အြဲွွေ့ သို  မဟုေ် ဒအဂ ငစ်  ို စ ရငီ်းခပြုံစုပေါ။ _______________________________________ 



အြန်ီး ၄ 

 

သငအ် ီး ရပ်ရွ အဒခြခပြုံအြဲွွေ့အစည်ီးေစ်ြုမှ အလုပ်ြန   ် ီးပေါသလ ီး။ _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ  

သငသ်ည် ဒရွီးဒ   ်ြ ေ ဝနရ်ှိသ၏ူ ရပ်ရွ ဒြေါငီ်းဒ  ငေ်စ်ဦီးလ ီး။ _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ 

သင ် ေရ ီးရ ုီးဝန ်မ်ီး ေရ ီးသူက  ီးလ ီး။    _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ 

သငသ်ည်ေရ ီးဒရီးရ ၀န ်မ်ီး ဒြေါငီ်းဒ  ငလ် ီး။    _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ 

သင ် NLS မှ  ဝန ်မီ်းလ ီး။      _____ ဟုေ် _____ မဟုေပ်ေါ 

လွနြဲ် သည ်နစ်ှအေွငီ်း ေစ်စ ေုစ်ဦီးအ ီး NLS သို   သငရ်ည်ညွှနီ်းြူီးပေါသလ ီး။? ____ ဟေု ် _____ မဟုေပ်ေါ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ျွန်ပ်ုေို  ၏စစ်ေမ်ီး ို မပ ီးဒခမ  ်ဒစသည အ်ေွ ် ဒ  ီးဇူီးေငပ်ေါသည။် 

သင၏်အခမငမ်  ီး၊  ငခ်မငယ်ူ ြ  ်မ  ီးနငှ  ်အ   ဥ ဏမ်  ီးသည ်

 ျွန်ပ်ုေို  အေွ ် အ ီူးအဒရီးက  ီးပေါသည။် 

BATAVIA OFFICE BUFFALO OFFICE NIAGARA FALLS 

45 Main St. 237 Main St., Suite 400 OFFICE 225 Old Falls St., 3rd 

Batavia, New York 14020 Buffalo, New York 14203 Floor Niagara Falls, New York 

TEL: 585.343.5450 TEL: 716.847.0650 FAX: 14303 TEL: 716.284.8831 

FAX: 585.343.5503 716.847.0227 FAX: 716.284.8040 
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