
အဖွဲ့့��အစည်းး� ကူူညီ်းပေး��ပေး�ာ လူူမျိုး�း��စု အဓိးကူ ထားာ� လုူ�းပေး�ာင်းမုျိုးမျိုး�ာ� ဖုွဲ့န်းး�နံ်း�ါတ်းနှှင််း အချိ�းန်းး

ပေးမျိုးာင်း အပေးမျိုးရိးကူန်းး တ့်ယ်းဘကူး အဖွဲ့့��
အစည်းး�

Hmong American Partnership 
(HAP)
Arcade Office (Main)
1075 Arcade Street
Saint Paul, MN 55106

မော�ာင််

ဗ�ာ 

ကရင််

ကယားာ�

အမောရ့�မော�ာင််အာရ့ 
လူူ�း���စုု

လူုပ််င်န်း်�ခွွင််ဆို�ုင််ရာ ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့���မောရ�

စုး�ပ်ွာ�မောရ�နှ့င််် ပ်�်၀န်း်�ကးင်် ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့���မောရ�

��သားာ�စုုနှ့င််် ကမောလူ�ဆို�ုင််ရာ ပ်�်ပ်�ု�မောရ�

ကးန်း်��ာမောရ�

(651) 495-1557
Monday-Friday
8:30 AM - 5:00 PM

�န်းလူာာ �့ မောသားာကြာကာ �န်းက် ၈ 
န်းာရးခွွ� �့ ညမောန်း ၅ န်းာရး

ဝကူးဘး�းုကူး
https://hmong.org/

မျိုးင်းန်းီ�းုတ်ာ ကူရိင်း အဖွဲ့့��အစည်းး�

Karen Organization of Minnesota 
(KOM)
2353 Rice St #240
Roseville, MN 55113

မြ�န်း်�ာမြပ်ည်�့ 
လူူ�း���စုု အာ�လူ�ု�

အ��်ရာ အ မော�ာက်အကူ

ကမောလူ���န်း်�မောကးာင််� အပ််နှ့��ု

သားက်ကြီးကး� ရွယား်ကြီးကး� မော�ာက်ပ်�်�ု

ကးန်း်��ာမောရ� အကူအညး

အစုာ�အမောသားာက် မော�ာက်ပ်�်မောရ�

ဒုု��ယား အကြီးက��် မောရ့�မောမြပ်ာင််�အမောမြခွမြခွမြခွင််�
ဆို�ုင််ရာ မော�ာက်ပ်�်မောရ�

ဘ�်စု်ကာ� မောလူ်ကးင်််မောရ�

လူူ�ုမောရ� နှ�ူင််င်�မောရ�ဆို�ုင််ရာ မော�ာက်ပ်�်မောရ�

(651) 788-7593
Monday-Friday
8:30 AM - 5:00 PM

�န်းလူာာ �့ မောသားာကြာကာ �န်းက် ၈ 
န်းာရးခွွ� �့ ညမောန်း ၅ န်းာရး

ဝကူးဘး�းုကူး
https://www.mnkaren.org/

မျိုးင်းန်းီ�းုတ်ာ ချိမျိုးာလူူမျိုး�း�� အဖွဲ့့��အစည်းး�

United Cambodian Association 
of Minnesota (UCAM)
1385 Mendota Heights Rd #500 
Mendota Heights, MN 55120

က�်မောဘာဒုးရ�်� (သား��) 
ခွ�ာ လူူ�း���

နှ�ူင််င်�မောရ� ခွ�ုလူ�ုမောရ�ဆို�ုင််ရာ မောရ့�မောမြပ်ာင််�
အမောမြခွမြခွမြခွင််�ဆို�ုင််ရာ မော�ာက်ပ်�်မောရ�

သားက်ကြီးကး� ရွယား်ကြီးကး��းာ�အ�ွက်  ဘ�ု�ဘွာ�
ရ�ပ််သားာ ကူညးမော�ာက်ပ်�်မောရ�

လူူင်ယား်  ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့���မောရ�

ကးန်း်��ာမောရ�ဆို�ုင််ရာ ပ်ညာမောပ်�မောရ�

(651) 222-3299
Monday-Friday
9:00 AM - 5:00 PM 

�န်းလူာာ �့ မောသားာကြာကာ �န်းက် ၉ 
န်းာရး �့ ညမောန်း ၅ န်းာရး

ဝကူးဘး�းုကူး
https://www.ucamn.info/

မျိုးင်းန်းီ�းုတ်ာ လူာအးု လူူမျိုး�း�� ကူူည်းီ
ပေးစာင််းပေးရိှာကူးပေးရိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�

Lao Assistance Center of MN
Suite 100 A, 
503 Irving Ave N
Minneapolis, MN 55405

လူာအ�ု

��ုင််�

ကးန််း��ာမောရ�ဆို�င်ု်ရာ ကွင််�ဆိုင််� ပ်ညာမောပ်�မောရ�

အနှုပ်ညာနှ့င််် ယားဉ်မောကး��ု

လူူင်ယား်  ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့�����ု��က်မောရ�

အ��်ရာ ဆို�ုင််ရာ မောဆိုွ�မောနှွ�မော�ာက်ပ်�်မောရ�

လူူ�ုမောရ� နှ�ူင််င်�မောရ�ဆို�ုင််ရာ မော�ာက်ပ်�်မောရ�

(612) 374-4967
Monday-Friday
9:00 AM - 5:00 PM

�န်းလူာာ �့ မောသားာကြာကာ �န်းက် ၉ 
န်းာရး �့ ညမောန်း ၅ န်းာရး

ဝကူးဘး�းုကူး
http://www.laocentermn.org/

ဗီီယ်ကူးန်းမျိုးး�းုင်းရိာ လူူမျိုးုဖွဲ့ူလူံုပေးရိ�

Vietnamese Social Services (VSS)
277 University Ave W
St Paul, MN 55103

ဗးယားက်န်း�် လူူ�း��� စုး�ပ်ွာ�မောရ�

အလူုပ််အက�ုင််နှ့င််် ����က�ုယား််က�ုယား် 
ကူညးမောစုာင်််မောရ့ာက်မောရ�

ပ်ညာမောရ�

အင်္ဂာလူ�ပ််စုာ သားင််ကြာကာ�မောရ�

ကးန်း်��ာမောရ�

သားက်ကြီးကး� ရွယား်ကြီးကး� မော�ာက်ပ်�်�ု

လူူ�ုမောရ� နှ�ူင််င်�မောရ�ဆို�ုင််ရာ မော�ာက်ပ်�်မောရ�

(651) 632-8927
Monday-Friday
8:30 AM - 4:00 PM

�န်းလူာာ �့ မောသားာကြာကာ �န်းက် ၈ 
န်းာရးခွွ� �့ ညမောန်း ၄ န်းာရး ဝက်ဘ်
ဆို�ုက်

ဝကူးဘး�းုကူး
https://vssmn.org/

အမောရ့�မော�ာင််အာရ့ လူူ�ု ဖွံ့�ုလူ�ုမောရ�ဆို�ုင််ရာ  မောအင်္ဂးင််စုး�းာ�

အချျင်းး�ချျင်းး� ကူူညီီ စော�ာင်း်းစော�ာာကူးစော�� ပို့့��ကူတ်း

ဗီမျိုးာ ပေးမျိုးာင်း ကူရိင်း ချိမျိုးာ လူာအးု နှှင််း ဗီီယ်ကူးန်းမျိုးး ဘာ�ာစကူာ�

တ်တ်းကူွမျိုးး�ပေး�ာ၊ မြမျိုးန်းး�န်းးစ့ာ အကူူအည်းီ ပေး��နှးူင်းပေး�ာ �ရိဟိးတ် 

အ�င်း� အကူူအည်းီ လူးု�ါကူ (�း�) �ါဝင်းလူးု�ါကူ �ကူး�့ယ်းရိန်းး 

bit.ly/COVIDNeedsForm 

https://hmong.org/
https://www.mnkaren.org/
https://www.ucamn.info/
http://www.laocentermn.org/
https://vssmn.org/
http://bit.ly/COVIDNeedsForm

