ទីតាង
ុំ នានានន្មជ្ឈមណ្ឌលពសវាកមម ត
លាការ

ពេលចូ លរ ួមជាមួ យពយើងតាមហ៊្ូ សមៈ
នៅនេលដែលនោកអ្ន កចូ លរ ួមជាមួ យេួ កនយើង តាមរយៈ
Zoom សូ មនោក-អ្ន កន្វ ើយ៉ាងនម៉ាច
ឱ្យបានភ្ជាប់នៅសនមេ ងផង (ប្បសិននបើនោកអ្ន ក មិនអាចឮនយើងទ នយើងក៏មិន
អាចស្តាប់នោក- អ្ន កបានដែរ)។

Boston
Edward W. Brooke Courthouse
24 New Chardon St., 2nd floor
Boston, MA 02114

Brockton

 នបើនោក-អ្ន កចូ លរ ួមតាមរយៈទូ រស័េទ ចុចនលើ

George N. Covett Courthouse
215 Main St., 1st Floor, Brockton, MA 02301

Greenfield
Franklin County Justice Center
43 Hope St., 1st Floor, Greenfield, MA 01301

នប្រើសនរ ើសមួ យ៖
•
•

Wi-Fi ឬទិន្នន្័យទូ រស័េទ ឬ
ទូ រស័េទមកខ្ញុំ

Lawrence
Fenton Judicial Center
2 Appleton St., 2nd Floor, Lawrence, MA 01840

 កដា
ុំ ក់ទូរស័េទចុុះ បន្ទទប់េីនប្រើសនរ ើសន ើយ
ចូ របញ្ជល
ូ នលខទូ រស័េទ ន ើយចុចនលខ 1
នៅែំណាក់បន្ទទប់នទៀត

Lowell
Lowell Justice Center
370 Jackson St., 1st Floor, Lowell, MA 01852

 នបើចូលរ ួមជាមួ យនយើងតាមរយៈកំេូ យទ័រ
សូ មនប្រើស“ចូ លរ ួមពោយព្រើសពមេ ងកុំេូ យទ័រ”

Springfield
Roderick L. Ireland Courthouse
50 State St., 1st Floor, Springfield, MA 01103

Worcester
Worcester Trial Court Complex,
225 Main St., 1st Floor, Worcester, MA 01608

ព

*ពរើកតតនងៃ អង្គារ ន្ិង្េហ៊សបហ៊៏តតរព្
ណ ោះ
ង 8:30្េឹក – 1 រពសៀល; ព ង 2 រពសៀល - 4:30លាៃច
ពសវាកមម ពោយ ន្វតត ន្ផ្ទទល់

មរឈមណ្ឌលនសវាកមម តុោការេីចម្នាយ
នបើកបំន រ ើការ នងា ច័នទ - នងាសុប្ក

នម្ន៉ាង 9 ប្េឹក ែល់នម្ន៉ាង 12 នងាប្តង់

មរឈមណ្ឌលនសវាកមម តុោការអាចផា ល់ៈ
•
•

ការរួ យម្ននក់ទល់ម្ននក់កនុងការបំនេញសណា
ា
នឯកស្តរតុោការ
េ័ត៌ម្ននអ្ំេី វ ិធាន នីតិ វ ិ្ី
និងការអ្នុវតា របស់តុោការ

•

ឯកស្តរតុោការ
និងការដណ្ន្ទំជាោយលកខ ណ្៍អ្កសរ

•

ែំនណ្ើរការនែើមបីនប្បើនសវាកមម អ្នកបកដប្ប

•

េ័ត៌ម្ននទំន្ទក់ទំនងសប្ម្នប់្នធានកនុង
ស គមន៍ កមម វ ិ្ីរំនួយដផន កចាប់
និងអ្ងគ ការនសវាកមម សងគ ម

មរឈមណ្ឌលនសវាកមម តុោការ មិនអាចផា ល់
•

ឱ្វាទដផន កផល វូ ចាប់

•

ន្វ ើជាតំណាងឱ្យនោកអ្ន កនៅកនុងតុោការ

•

រួ យនោក-អ្ន ក នបើសិនជានោកអ្ន កម្នននមធាវ ើខល ួនឯង

Khmer- 5.03.22

ភ្ជាប់ជាមួ យមរឈមណ្ឌលនសវាកមម តុោ
ការនិមមិតរបស់នយើងតាមវ ិ្ីមួយែូ ច
ខាងនប្កាមននុះ៖
 នប្បើកមម វ ិ្ីរុករកតាមអ្ុីន្ឺណ្ិត
ឬកមម វ ិ្ី Zoom របស់នោក-អ្ន កៈ
https://www.zoomgov.com/j/16152
61140
 ដសែ នកូ ែ QR
ខាងនប្កាមនដាយនប្បើទូរស័េទ
របស់នោក-អ្ន កៈ

្រពេទនន្ករណ្ីតែលពយើង អាច ជ្ួយបាន្:
✓

បញ្ញាប្គួ ស្តរ (ការដលងលុះគ្នន, នរឿងអាណាេាបាល,
ការឧបតថ មភកូន, នេលនវោប្តូវរួ បកូ ន)

✓

ភ្ជេជាអាណាេាបាលនលើអ្នីតិរន ឬនីតិរន
(មនុសសនេញវ ័យ)

✓
✓
✓
✓

ការបតរន្
ូ
ម ុះ ឬការដកតប្មូវឯកស្តរចំបាច់
ការសម ័ប្គចិតាតាមរែា បាល
បញ្ញាម្នចស់ផទុះ/អ្ន ករួ ល
ការទប់ស្តែត់ននការន្វ ើបាប/បញ្ញាទប់ស្តែត់/បញ្ញាហាម
ការរំខាននបៀតនបៀន
បញ្ញារែា បបនវណ្ីឱ្យទទួ លការេាបាល/ម្នប្តាទី 35
បណ្ាឹងតូ ចតាច

✓
✓

ករណ្ីតែលពយើង មិន្អាច ជ្ួយបាន្:








ការចត់ដចងមរតកជាផល វូ ការ/នប្ៅផល វូ ការ
ការទទួ លកូ នមកចិញ្ចឹមជាផល វូ ការ
បណ្ាឹងឧទធ រណ្៍
អ្នន្ទាប្បនវសន៍
ញតា ិរ ួមគ្ននសុំការដលងលុះ
សំណ្ូមេររ ួមឱ្យម្ននការដកដប្ប
ករណ្ីភ្ជគនប្ចើននៅកនុងតុោការអ្នីតិរន

 ទូ រស័េទមកនយើងខុ ំៈ ចុចនលខ (646)
828-7666.
បញ្ចល
ូ នលខសម្នគល់កិចចប្បរុំ
1615261140 ន ើយចុចសញ្ញា # #

ពរើសន្
ិ ជាពលាក-អន ក

ន្ភាេជារនាទន្់:

1.

សូមចូ លពមើលមជ្ឈមណ្ឌលពសវាកមម តលាការន្ិមមិ
តររស់ពយើងេីនងៃច័ន្ទ ែល់ នងៃស្ក; ឬ

2.

ព ៀងចូ លពមើលការ ិយាល័យ CSC
្មួ យពៅនងៃអង្គារ ន្ិងនងៃ្េហ៊សបតិ៍ដតប៉ាុនណា
ោ ;
ឬ

3.

ចូ រទាក់ទង្កឡារញ្ជី
ឬការ ិយាល័យចោះរញ្ជពី ្មោះតែលពៅជ្ិតពលាកអន ករុំផត ពែើមបីភាជរ់ជាមួ យពយើង

សំរាប់េ៌ត័ម្ននេី្នធានការរួ យដផន កផល វូ ចាប់
បដនថ មនទៀត ចូ រនមើលនៅ
https://masslrf.org/en/home

