
8448 Walnut Hill Lane | Dallas၊ TX 75231

ဥပေဒ၊ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် �ုိင်ငံသားြဖစ်မ� အတနး်များ

ဥပေဒေရးရာ

အကူအညမီျား NorthWest Texas ၏ https://internet.lanwt.org/locations/dallas ဖုနး် 214-748-1234 ၎င်းတိ�သည်
မိသားစုဥပေဒ၊ ဆ���ှင့် ပုိင်ဆုိင်မ�များ အပါအဝင် အေထွေထွ �ိင်ုငံသား ခံယူချက်အတက်ွ ကူညီေပးပါသည်။
အိမ်ပုိင်�ှင်/အိမ်ငာှးကိစ�များ၊ အများသူငာှအကျ�ိးခံစားခွင့်များ၊ ြပည်ေထာင်စုအခွန�ှ်င့် အိမ်ြခံေြမကိစ�များ။

LegalLine – Dallas Bar Association https://www.dallasbar.org/?pg=legalline 214-220-7400 (ပင်မ�ုံး)
ေစတနာဝ့နထ်မ်းေ�ှ�ေနများသည် ဗုဒ�ဟးူေနတိ့င်ုး ညေန 4:00 မှ 8:00 နာရီအထိ ဥပေဒေရးရာေမးခွနး်များကုိ
အခေ�ကးေငမွယူဘဲ ေြဖ�ကားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။တင်ွေတ�ရေသာ အနွလိ်င်ုးေဖာင်ကုိြဖည့်
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ3AT-so8uKD PDgm1i6sHeWghpYfYZca692sfcjSqO3TsXw/viewform 15
မိနစ်အထိ ဥပေဒေရးရာအ�ကံဉာဏ်များေပးရန ်ေစတနာဝ့နထ်မ်းေ�ှ�ေနက ပါဝင်သူများအား
အခမ့ဲေခ� ဆုိမည်ြဖစ်သည်။ ေနရာအကန ့အ်သတ်�ိှသည်။ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ အဂ�ါေနတိ့င်ုး ညေန 5:00 နာရီတင်ွ

CitySquare Legal Action Works https://www.citysquare.org/law 214-827-1000 (Main Office) 511 N Akard St, Ste 302,
Dallas, TX 75201 မိသားစုဥပေဒ အများစုအား ကုိင်တယ်ွပါသည်။ ကိစ�များသာမက အပ်ုထိနး်မ�ဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များ၊
စားသုံးသူ လိမ်လည်မ� ေတာင်းဆုိချက်များ�ှင့် အြခားအရပ်ဘက်ဆုိင်ရာ ကိစ�များကုိလည်း ကုိင်တယ်ွပါသည်။

Dallas Volunteer Attorney Program Neighborhood Legal Clinics https://dallasvolunteerattorneyprogram.org/
214-243-2236 ကွာ�ှင်းြခင်း၊ အပ်ုထိနး်ြခင်း၊ ေမွးစားြခင်း၊ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ စားသုံးသူ၊ အကျ�ံးဝင်ြခင်း၊
အိမ်ြခံေြမစီမံကိနး်၊ ေဒဝါလီခံြခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်းများ၊ မေဖာ်ြပြခင်း၊ ေဆးခနး်ရက်စဲွ၊ အချနိ�ှ်င့်
တည်ေနရာများအတက်ွ 214-243-2236 ကုိေခ� ဆုိပါ။

Texas ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာင်မ�စင်တာ https://www.tlsc.org/helpတက�ဆက်ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာင်မ�စင်တာသည်
ဝင်ေင ွသိ� မဟတ်ု အြခားသတ်မှတ်ချက်များအေပ�အေြခခံ၍ ၎င်းတိ�၏ဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ Texans အား အခမ့ဲကုိယ်စားြပ�ြခင်း�ှင့် အကူအညီများေပးသည့်
အကျ�ိးအြမတ်မယူေသာဥပေဒကုမ�ဏီတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�သည် မိသားစု၊ မိဘအပ်ုထိနး်မ��ှင့် ကေလးသူငယ်များ
သက်သာေချာင်ချေိရး-- အ�ကမ်းဖက်မ�၊ အလွဲသုံးစားြပ�မ��ှင့် လိက်ု�ှာြခင်း-- အ�ကီးတနး် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊
အ�ငိမ်းစားယူမ��ှင့် အိမ်ယာစီမံကိနး်-- အိမ်ယာ�ှင့် ေငေွ�ကးကိစ�များ--- စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ အကျ�ိးခံစားခွင့်များ�ှင့် အြခား
စစ်မ�ထမ်းေဟာင်းများ၏ ြပဿနာများကုိ ေကျာ်လ�ားရန ်ကူညီေပးသည်။ အလပ်ုအကုိင်�ှင့် အလပ်ု�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ--- ခဲွြခားဆက်ဆံမ��ှင့် လမူ�ေရးတရားမ�တမ�၊ အစုိးရအကျ�ိးခံစားခွင့်များ ရယူြခင်း

လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး
�ုိင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ေရးေကာမ်တီ https://www.rescue.org/united-states/dallas-tx (214) 461-9781 6500 Greenville
Avenue Suite 500 Dallas, TX 75206 Dallas �ိှ ပ�ုိဂရမ်များတင်ွ ပါဝင်သည်- ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး-
ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး- အေစာပုိင်းတင်ွ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး၏ အေရးပါေသာ အဆင့်များတင်ွ စားနပ်ရိက�ာ၊
အမုိးအကာ�ှင့် တရားဝင်အခွင့်အေရးများအတက်ွ အေြခခံလိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း။ စီးပွားေရး
စွမ်းေဆာင်မ�- အိမ်ေထာင်စုများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ��ှင့် ေငေွ�ကးလံြုခံ�ေရးကုိ ကာကွယ်ြခင်း၊ ပ့ံပုိးြခင်း�ှင့်
ြမ�င့်တင်ေပးြခင်း။ အသုိင်းအဝုိင်းေပါင်းစည်းမ��ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�- လ�အဖ�ဲအစည်းကုိ အားေကာင်းလာေစရန�ှ်င့်
အေမရိကနလ်�အဖ�ဲအစည်းတင်ွ အြပည့်အ၀ပါဝင်ရန ်လတူစ်ဦးချင်းစီကုိ ြပင်ဆင်ြခင်း။ Extended Case Management-
ကျနး်မာေရးကုိ ြမ�င့်တင်ြခင်း�ှင့် ေရာက်�ိှလာ�ပီးေနာက် ငါး�ှစ်အထိ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာင်မ�များသိ�
ဝင်ေရာက်�ိင်ုေစေရး ေသချာေစြခင်း။ စိတ်ကျနး်မာေရး- ေဖာက်သည်များအား လမူ�ေရး စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ��ှင့်



IRC �ှင့် အြခားဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် အသုိင်းအဝုိင်းတစ်ေလ�ာက် ချတ်ိဆက်ြခင်း။ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး-
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဆင့်အတနး်ကုိ ချနိည်�ိြခင်း၊ ြပည်သ�နတိီ/�ိင်ုငံသားြဖစ်မ��ှင့်
မိသားစုြပနလ်ည်ေပါင်းစည်းြခင်းဆုိင်ရာ အကူအညီေပးြခင်း။

ေြမာက်တက်ဆက်ြပညန်ယ်၏ လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အစြပ�မ� https://hrionline.org/get-help-2/ 214.855.0520။ 2801
Swiss Avenue, Dallas, TX 75204 The Human Rights Initiative of North Texas သည် အရည်အချင်းြပည့်မီှသူများအတက်ွ
အခမ့ဲြဖစ်�ပီး လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဥပေဒကုမ�ဏီတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�သည် ခုိလ�ံခွင့်�ှာေဖွသူများ၊
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ�မှ အေထာက်အထားမ့ဲ အသက်�ှင်ကျနရ်စ်သူများ၊ အေထာက်အထားမ့ဲ
အသက်�ှင်ကျနရ်စ်သူများ သိ� မဟတ်ု �ကီးေလးေသာရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာ သက်ေသများ�ှင့် �ှပ်ိစက်ည�င်းပနး်ြခင်း
သိ� မဟတ်ု စွန ့ပ်စ်ြခင်းခံခ့ဲရေသာ စာရွက်စာတမ်းမ�ိှေသာ ကေလးများအတက်ွ အမ�ကိစ�များ ြပ�လပ်ု�ကသည်။
RAICES-ပညာေရး�ှင့် ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာင်မ�များအတွက် ဒုက�သည�ှ်င့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာန
https://www.raicestexas.org/what-we do/legal-services/ W. Mockingbird Ln., Suite 840 Dallas, TX 75247
214-295-9554 RAICES သည် ပ့ံပုိးေပးသည် ဝင်ေငနွည်းေသာ ေရ��ေြပာင်းအေြခချသူများကုိ အခုိင်အမာ၊
ခုခံကာကွယ်ြခင်း�ှင့် တရားစဲွြခင်းဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ�များ။

Mosaic မိသားစုဝနေ်ဆာင်မ�များ https://www.mosaicservices.org 214-821-5393 (ပင်မ�ုံး) အတိင်ုပင်ခံနပံါတ်
(အလပ်ုချနိအ်တင်ွးဖွင့်သည်): 972-755-4421; 24 နာရီ အကျပ်အတည်း hotline: 214-823-4434။
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ��ှင့် လကုူနကူ်းမ�က့ဲသိ� ေသာ ရာဇ၀တ်မ�မှလတ်ွေြမာက်လာသူများကုိ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့်
မိသားစုဥပေဒ �ှစ်ခုစလံးုတင်ွ ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူများ�ှင့် ဒကု�သည်များအတက်ွ
ြပည့်စုံေသာလမူ�ေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။

Dallas ၏ Catholic Charities များ https://www.ccdallas.org/services/refugee-services/
ဒကု�သည်.services@ccdallas.org သိ�  ဆက်သွယ်ပါ သိ� မဟတ်ု 214.553.9909 သိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိပါ။ US တင်ွ
ဘဝသစ်တစ်ခုစတင်မည့် ဒကု�သည်မိသားစုအတက်ွ၊ လပ်ုငနး်စ�်သည် �ှည်လျား�ပီး ခက်ခဲ�ိင်ုသည်—က��်ပ်ုတိ�သည်
ကူညီရန ်ဤေနရာတင်ွ�ိှပါသည်။

Proyecto Inmigrante https://proyectoinmigrante.org/ 888-793-2182 Ext. 201
အဂ�ါေနမှ့စေနေန ့ | နနံက် ၉း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီ �ှင့် ၁း၀၀ နာရီမှ ညေန ၅း၀၀ နာရီ Proyecto Inmigrante ICS, Inc.
သည် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပးေဆာင်ြခင်းြဖင့် ရပ်ရွာကုိ
အကျ�ိးြပ�ေသာ အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။

Gateway of Grace Ministries https://www.gatewayofgrace.org/ info@gatewayofgrace.com 469-324-8825 Gateway of
Grace's Educational and Community ဝန�်ကီးဌာနများသည် အဂ�လိပ်ကုိ ဒတိုယဘာသာစကားအြဖစ် လည်းေကာင်း၊
�ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့်ဆုိင်ရာ အတနး်များ၊ ကေလးများ၏ ပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစ�်များ�ှင့် ESL �ှင့် အထူးပဲွ
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး အြခားဝနေ်ဆာင်မ�များစွာထဲမှ က��်ပ်ုတိ�သည် ဒကု�သည်များကုိ ၎င်းတိ�၏ တိက်ုခနး်များ
ေဆာက်လပ်ုေပးြခင်း၊ အလပ်ုအကုိင်များ �ှာေဖွြခင်း၊ ၎င်းတိ�၏ ကေလးများ ေကျာင်းတင်ွ စာရင်းသွင်းြခင်း�ှင့်
ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး အသစ်များ�ှင့် ကျနး်မာေသာ အသုိင်းအဝုိင်းများ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရးဆီသိ�
လမ်းေ�ကာင်းစတင်ရန ်က��်ပ်ုတိ�  ကူညီေပးပါသည်။ ဒကု�သည်မိသားစုတိင်ုးတင်ွ ထူးြခားေသာအေြခအေနများ�ိှသည်။

�ုိင်ငံသားသင်တနး်များ

Dallas ၏ Catholic Charities ၏ https://www.ccdallas.org/services/immigration-legal-services/citizenship/
ေသာ�ကာေနတိ့င်ုး ေနလ့ည် 1 နာရီတင်ွ W. Mockingbird Ln တင်ွ �ိင်ုငံသားြဖစ်မ�ဆုိင်ရာ အလပ်ု�ုံေဆွးေ�းွပဲွ။ Dallas,
Texas 75247။ လမ်းေလ�ာက်ြခင်းများကုိ ဦးစွာလာေရာက်၍ ဦးစားေပးဝနေ်ဆာင်မ�ြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ အခေ�ကးေငကွ
$40 ြဖစ်ပါတယ်။ ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက 469-801-8169 သိ� ေခ� ဆုိပါ။

စာတတ်ေြမာက်ေရးေအာင်ြမင်မ�များ http://www.literacyachieves.org/programsသည် �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့်အတနး်များကုိ
ပ့ံပုိးေပးသည်။
Vickery Meadow Campus 6329 Ridgecrest Rd Dallas, TX 75231 (214) 265-5057



The Dallas Public Library http://dallaslibrary2.org/adultlearning/citizenship/ 1515 Young Street Dallas, Texas 75201
ဖုနး် 214-671-8291 သိ� မဟတ်ု adultlearning@dallascityhall တင်ွ အီးေမးလ်

UNT Dallas https://www.untdallas.edu/las/undergrad-programs/citizenship.php 7300 University Hills Blvd
Dallas, Texas 75241


