လိမ်လည်မကာကွယ်တားဆီ းေရး
လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး ဥပေဒအသစ် လား။ ယခု ထိမ ှ ိ ေသးပါ။

လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး ဥပေဒအသစ် မ ှ ိ ပါ။ ေြဖာင့်မတ်မှနက
် န်ေသာ ေ ှ ေနများမှ သင့်အား ဥပေဒေရးရာ အကျ ိ းရလဒ်များအတွက်
ကတိမေပး င
ုိ ်ပါ (သိမဟုတ်) ယခု အချ ိန်ထိ မရ ှ ိ င
ုိ ်ေသးေသာ လူဝင်မအကျ ိ းခံ စားခွ င်မ
့ ျား ရ ှ ိ ေအာင် ကူညီမည် ဟု မကမ် းလှမ်းပါ။
၎င်းတိသည် လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး ဥပေဒအသစ် တစ် ခု မြပဌာန်းမချင်း သင့်ေငွကို ယူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤအစီ အစ ် (သိမဟုတ်)
အြခားအစီ အစ ်များသည် သင် ှင်သ
့ က်ဆိုင်မ ှ ိ /မ ှ ိ ယံု ကည်စိတ်ချရေသာ လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရးေ ှ ေန ှင့် တိင
ု ်ပင်စစ် ေဆးပါ။
ကေလးဘဝ ေရာက် ှ ိ လာမများအတွက် ေရ ဆို င်းအေရးယူ ြခင်း (ဒါကာ)။ အေမရိ ကန်ြပည်ေထာင်စုသိ ဝင်ေရာက်လာေသာ ကေလး
များသည် အရည်အချင်းြပည့်မီှေကာင်း ြပည့်မီှ င
ုိ ်သည်။ ဆက်လက်ေလ့လာရန် unitedwedream.org/dacaisback (သိမဟုတ်)
ilrc.org/daca-demystified သိ ဝင်ပါ။
ယာယီကာကွယ်မအေြခအေန (တီ ပီအက် စ်)။ ဗင်နဇ
ီ ဲွလား၊ ဆီ းရီ းယား၊ ြမန်မာ ှင့် ေဟတီအပါအဝင် အချ ိ ေသာ င
ုိ ်ငံများမှ လူများသည်
အရည်အချင်းြပည့်မီှေကာင်း ြပည့်မီှ င
ုိ ်သည်။ ilrc.org/tps-venezuela-overview (သိမဟုတ်) uscis.gov/humanitarian/temporaryprotected-status သိ ဝင်ေရာက်ေလ့လာပါ။
လိုက်ေဘးရီ းယားဒုကသည် လူ ဝင်မ ကီ း ကပ် ေရး တရားမ တမ (အယ်လ်အာရ် အုိင်အက် ဖ်)။ အရည်အချင်းြပည့်မီှေသာ လိက
ု ်ေဘးရီ း
ယားများသည် အစိ မ်းေရာင်ကတ်တစ် ခုကို ရ ှ ိ င
ုိ ်သည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကို ေလ့လာရန် ေဖာ် ြပပါလင့်ခ်သိ ဝင်ေရာက်ပါ undocublack.org/lrifresources
ဥပေဒေရးရာ အကူအညီကို မည်သိ ရယူ င
ုိ ်မည်နည်း။
သင့်အနီးအနား ှ ိ ယံု ကည်စိတ်ချရေသာ ဥပေဒေရးရာ
ေထာက်ပံ့သူတစ် ဦးကို ှ ာေဖွပါ - bit.ly/ianimmhelp

အေရး ကီးအချက်အလက်။ လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး
အ ကံေပးများ (သိမဟုတ်) ုိ တီေ ှ ေနများကို ေ ှ ာင်ပါ။.
၎င်းတိသည် တရားဝင် ဝန်ေဆာင်မများကို မေပး င
ုိ ်ပါ။

ေ ှ ေနတစ် ေယာက် ှင့် ချ ိန်းဆိုေဆွးေ းွ တိင
ု ်ပင်လ င် သူ
တိ၏ ြပည်နယ်အဆင့် ခွ င်ြ့ ပ ချက် စာရွ က်စာတမ် းများကို
သင့်အား ြပသရန် ေတာင်းဆိုပါ။
သင်သည် ေြမာက်များစွာေသာ ဥပေဒေရးရာေထာက်ခံ
သူများ ှင့် ေတဆံု င
ုိ ်သည်။ ထိေနာက် အချ ိန်ယူစ ်းစား
ပီ း ေအးေအးေဆးေဆးမှ ဆံုးြဖတ်ချက်ချ င
ုိ ်သည်။
ပထမဦးဆံုးေတဆံုေသာ ေ ှ ေန ှင့် တစ် ခါတည်း
လက်မှတ်ထိုးရန် မလိပ
ု ါ။
သင်နားမလည်ေသာ မည်သည့်အရာကိုမှ
လက်မှတ်မထိုးပါ ှင်။့

သင်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည် မည်သည့်အရာကို
ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ှင့် ၎င်းအတွက် မည်မ ကျသင့်မည်
ကို စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီချက်တစ် ခု
ေတာင်းခံ ပါ။
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ကို သင်ေပးေသာ အရာတိင
ု ်း
အတွက် မိ တ တစ် ေစာင် ပွား၍ သိမ်းထားပါ။

က ပ
ု် ် ကိုယ် က ပ
ု် ် မည်သိ ကာကွယ် င
ုိ ်မည်နည်း။
ေအာက် ပါအချက် များ ှင့် ကိုက်ညေ
ီ သာ မည်သည့ ပ
် ု ဂိ လ်ကိုမှ မငှားပါ ှင့်။

ရလဒ်ေကာင်းတစ် ခု (သိမဟုတ်) အလုပ်ခွင်ြ့ ပ ချက်ကို ကတိေပး
ြခင်း။
သင့်အား စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီမ
စာချ ပ် စာတမ် း ေပးရန် ြငင်းဆန်ြခင်း။
ေအာက်ပါလင့်ခ်တင
ွ ် အခမဲ့ရယူ င
ုိ ်ေသာ လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး
ေလ ာက်လာစာရွ က်အလွတ်အတွက် အခေ ကးေငွေတာင်းခံ ရန်
ကိ းစားြခင်း - uscis.gov/forms/all-forms
လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရး ဥပေဒအသစ် တစ် ခုအတွက် ေစာင့်ဆိုင်း
စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန် ဟု အေ ကာင်းြပကာ သင့်အား အခေ ကးေငွ
ေတာင်းခံ ရန် ကိ းစားြခင်း။ ေစာင့်ဆိုင်းစာရင်း မ ှ ိ ပါ။
အစိုးရဌာနအတွင်း၌ အထူးအဆက်အသွယ်များ ှ ိ သည် ဟု
အခို င်အမာေြပာဆိုြခင်း။
အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ေ ှ ေနဟန်ေဆာင် ပီ း သင့်အား
သက်ဆိုင်ရာ စာရွ က်စာတမ် းများ မြပ င
ုိ ်ြခင်း။
ကတိေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်မများကို မေပးဘဲ သင်၏ ေငွများ
အား ရယူြခင်း။
သင့်အား ေလ ာက်လာတစ် မျ ိ းမျ ိ းတွင် လိမ်လည် ြဖည့်သွင်းရန်
(သိမဟုတ်) စာရွ က်အလွတ်တင
ွ ် လက်မှတ်ထိုးရန် ေစခို င်းြခင်း။
အကယ်၍ သင်သည် အထက်ပါအတိင
ု ်း လုပ်ေဆာင်ခဲ့လ င်
သင်၏ လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရးေလ ာက်လာမှာ ခွ င်ြ့ ပ ချက် ရ ှ ိ မည်
မဟုတ်ပါ။ ထိအြပင် ရာဇဝတ်မဆိုင်ရာ အကျ ိ းဆက်များကိုပါ
ရင်ဆိုင်ရ င
ုိ ်သည်။
သင်၏ မူရင်းစာရွ က်စာတမ် းများကို သိမ်းထားြခင်း (သိမဟုတ်)
၎င်းစာရွ က်စာတမ် းများကို သင်ြပန်လည်ရယူ င
ုိ ်ရန် သင့်အား
အခေ ကးေငွေတာင်းခံ ြခင်း။
သင်၏ ေမးခွ နး် များကို ေြဖဆိုရန် (သိမဟုတ်) ြဖစ် စ ်ကို ှ င်းြပရန်
ြငင်းဆန်ြခင်း။
သင်၏ အခွ င်အ
့ ေရးများကို ကျင့်သံုးရန် သင့်အား တားဆီ းြခင်း။

