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California Rules of Court, rules 10.75(k)(1-2)	 Plain Language Notice of LAP Open Meeting– Published: February 26, 2016 

  رسانی اجتماعی  اطالعيه جلسه کمک  

  و »زبانی دسترسی برنامه« اجرای روند درباره اطالعات کسب برای
  بپيونديد ما به عمومی ديدگاه ارائه

  بعد از ظھر 1صبح الی  10، 2016مارس  22  : زمان
  Judicial Council Conference Center, Board Room  :مکان

455 Golden Gate Ave., 3rd Floor, San Francisco, CA 94102  
  www.courts.ca.gov/LAP.htm   :گوش دادن آنالين/ دستور جلسه 

  )فقط گوش دادن	(3708365: ، سپس رمز عبور1-877-820-7831   :شماره تماس عمومی

  
در جلسه  ديدگاه خود را توانيد در صورت تمايل می. شود از حضور شما در اين جلسه استقبال می  حضور برای عموم مردم آزاد است 

دقيقه پيش از شروع  30حداقل که (برای اين کار، نام خود را در برگه سخنرانان . بيان کنيد
  .ثبت کنيد )گيرد جلسه در اختيار شما قرار می

اگر تعداد سخنرانان فراوان باشد و زمان کافی . دقيقه فرصت دارد 5تا  3ھر سخنران حدود 
  . نباشد، ممکن است فرصت سخنرانی پيدا نکنيد

در صفحه وب  )ن انگليسی و اسپانيايیبه زبا(صدا و تصوير زنده جلسه به ھمراه زيرنويس   پخش زنده صوتی و تصويری
  :پخش خواھد شد» دسترسی زبانی«

www.courts.ca.gov/languageaccess.htm  
ھای شما تا مھلت زير به دست ما برسد  اگر ديدگاه. ھای مکتوب شما نيز ھستيم ما پذيرای ديدگاه  ھای خود را برای ما بفرستيد ديدگاه

  صبح  10، 2016مارس  21: آنھا را در اختيار کارگروه قرار خواھيم داد
  LAP@jud.ca.gov  :ايميل

  Judicial Council of California, LAP Implementation Task Force  : نشانی پستی
  455 Golden Gate Ave., San Francisco, CA 94102  
  ATTN: Douglas Denton  

  
: روز کاری پيش از جلسه برای ما بفرستيد 2درخواست ضبط کردن جلسه را حداقل  برای ضبط کردن جلسه 

LAP@jud.ca.gov.  
، روسی، اسپانيايی یکانتون، (ASL)ھای اشاره آمريکايی  ما در جلسه خدمات ترجمه ھمزمان به زبان  کمک زبانی

  .کنيم و ويتنامی به شما ارائه می

 
…  

  
      

  ...برای استفاده از خدمات مترجم ھمزمان يا دسترسی معلوالن

   :ايميل
LAP@jud.ca.gov  

نياز داريد، » ھای دچار معلوليت قانون آمريکايی«ھای  يا کمک/اگر به خدمات زبانی تکميلی و
 .LAP@jud.ca.gov :درخواست خود را با نشانی الکترونيکی زير با ما در ميان بگذاريد

  .روز کاری پيش از تاريخ جلسه مطرح کنيد 5درخواست خود را حداقل

Language Access Plan Implementation Task Force


