
 

 :کنید ایمیل ما به را خود درخواست لطفا است، نیاز مورد معلولیت قانون به مربرط اقامت با آمریکایی یا /و بیشتر زبانی خدمات اگر

LAP@jud.ca.gov. نمایید ارسال جلسه شروع از پیش کاری روز  3در حداقل را درخواست لطفا. 

 

اکتبر  02مورخ  برای جلسه امدادرسانی به جامعه. ارسال کنید LAP@jud.ca.govلطفاً نظرات کتبی خود را از طریق ایمیل به نشانی 

 .شد خواهند ارائه مشورتی نهاد اعضای به صبح 10:00 ساعت اکتبر 19 تاریخ تا شده دریافت کتبی نظراتفقط  ،0202

 

: برای کسب اطالعات بیشتر درباره نیروی کار اجرای طرح دسترسی به زبان شورای قضایی، لطفاً از وب سایت ما به نشانی زیر دیدن نمایید

www.courts.ca.gov/LAP.htm. 

Notice of Community Outreach Meetings - Farsi 

 
 اطالعیه جلسات امدادرسانی به جامعه

شورای قضایی نیروی کار اجرای طرح دسترسی به زبان کالیفرنیا زمانی را برای برگزاری دو جلسه امدادرسانی به جامعه 

 طرح راهبردی جهت دسترسی به زبان در دادگاه های کالیفرنیاتعیین کرده است تا در آن درباره تالش ها برای اجرای 

 .نجلس برگزار خواهد شددر لس آ 0202اکتبر  02جلسه اول در . گفتگو شود

 

اکتبر به منظور آشنایی شرکت کنندگان با توسعه و طرح های اجرای طرح دسترسی به زبان فعلی  02جلسه مورخ 

گسترش مترجمان شفاعی در امور مدنی؛ تالش های : کالیفرنیا، و با تاکید بر سه حوزه مورد عالقه زیر برگزار می شود

ابزار زنده برای کاربران دادگاه، کارکنان دادگاه و سهامداران؛ -و توسعه یک جعبهآموزشی در خصوص دسترسی به زبان 

 .و تالش برای نظارت بر اجرای طرح دسترسی به زبان، طرح های تامین بودجه و مراحل بعدی

 

 لس آنجلس سان فرانسیسکو
 

 2102مارس  22
 بعد از ظهر 4صبح تا  02

 

Judicial Council of California 

Milton Marks Auditorium 

 )پایین طبقه(

455 Golden Gate Avenue 

San Francisco, California  

94102 
 

 
: کمک های زبانی که ارائه می شوند

ASL کانتونی، روسی، اسپانیایی، و ،
 ویتنامی

 

 2102اکتبر  21
 بعد از ظهر 4صبح تا  02

 

Ronald Reagan State Building 

300 South Spring Street 

Auditorium 

Los Angeles, California 

90013 

 

 

 
 :کمک های زبانی که ارائه می شوند

ASL اسپانیایی، کره ای، ماندارین و ،
 ویتنامی

 


