
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗ਼੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ 
ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗ਼੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਣ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਦਲੱਕ ਕਰੋ। 
ਅਦਾਲਤ਼ੀ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਰਬ਼ੀ, ਚ਼ੀਨ਼ੀ (ਸਾਧਾਰਨ), ਚ਼ੀਨ਼ੀ (ਦਰਵਾਇਤ਼ੀ), ਫਾਰਸ਼ੀ, ਕੋਰ਼ੀਅਨ, ਪੰ੍ਜਾਬ਼ੀ, ਰ ਸ਼ੀ, 
ਤਾਗ੍ਾਲੋਗ੍, ਜਾਂ ਦਵਅਤਨਾਮ਼ੀ ਦਵੱਚ ਵ਼ੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਚੰਨਹ  ਨ ੰ  ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਤਦਨਧ਼ੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਰਕ ਨ ੰ  ਕਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ 
ਪ੍ਰਦਤਦਨਧ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਦਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੱਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਕਸੇ ਸਰਗ੍ਰਮ਼ੀ ਦਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ: 

• ਪ੍ੈਰੇਂਦ ੰਗ੍ ਕਲਾਦਸਸ 
• ਬੈ ਰਰ ਇੰ ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਲਾਦਸਸ 
• ਡਰੱ ਗ੍  ੈਸਦ ੰਗ੍ 
• ਸਬਸ ੈਂਸ ਐਦਬਊਜ  ਰ਼ੀ ਮੈਂ  
• ਕਾਉਂਸਦਲੰਗ੍ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗ਼੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਕਸੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਦੇਸ਼ ਦਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱ ਝ ਚ਼ੀਜਾਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਅਦਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਬੋਲੋ  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਤੋਂ 
ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਕ ਕ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ 
ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ 
ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਤਦਨਧ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚ ਜਾਂ 
ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈ  'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦਚੰਨਹ  ਨ ੰ  ਵੇਖੋ:  

https://www.courts.ca.gov/selfhelp-interpreter.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_Arabic.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_SCH.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_TCH.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_FA.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_Korean.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_Punjabi.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_RUS.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_TAG.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/InterpreterPage_VT.pdf


 ਿੱ ਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਹੋ 
ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਕਸੇ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਦਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ੍ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦਜਸਦਾ 
ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੱਤਾ ਸ਼ੀ ਦਕਉਂਦਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਦਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
LA-400 ਸੇਵਾ ਮੇਰ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼: 

→ ਆਈਟਮ 1: ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ, ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੋਲ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ 
→ ਆਈਟਮ 2: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ 
→ ਆਈਟਮ 3: ਦਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈੈੱਕਬਾਕਸ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:  

-ਆਪ੍ਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਕਹੋ; ਜਾਂ  

-ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਾ ਦਵੱਚ ਦਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗ਼੍ੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਉਹ ਦਮਤ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।  

→ ਦਮਤ਼ੀ, ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ ਦਪ੍ਰੰ   ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਪ਼੍ੀ ਰੱਖੋ। 
→ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਦੱਦਸਆ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੱਤ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵ  ਕਾਰਨ ਭਾਗ੍ ਨਹੀਂ ਲੈ 
ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਕਹਾ ਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ LA-450 ਸੇਵਾ ਮੇਰ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: 
ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼: 

ਆਈਟਮ 1: ਇਸ ਭਾਗ੍ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਗ੍ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪ਼੍ੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਸਪ੍ੁਰਦ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਖਾਲ਼ੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਈਟਮ 2: ਇਸ ਭਾਗ੍ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ: 

→ ਭਾਗ੍ (a) ਦਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ;  
→ ਭਾਗ੍ (b) ਦਵੱਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦ਼ੀ ਸੰਪ੍ ਰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਾਪ੍ਤ਼ੀ ਦਮਆਦ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ;  
→ ਭਾਗ੍ (c) ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਦਵਕਲਦਪ੍ਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ; ਜਾਂ  
→ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਦਕ ਅਦਾਲਤ 

ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇਂ ਭਾਗ੍ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭਾਗ੍ (d) ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।  

https://www.courts.ca.gov/documents/la400.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/la450.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/la450.pdf


ਕਲਰਕ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ਿੱਤਰ 

ਇਹ ਭਾਗ੍ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭਦਰਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਰ ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 
ਦ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਰ ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਦੇਸ਼ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼੍ੀ ਦਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। 

ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦਧਆਨ ਦਦਓ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ, ਜੱਜ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Looking for Help in Your Language? 

If you do not speak English: 

Si no habla inglés  

如果你不会说英语  
영어를 못하면  
Nếu bạn không nói tiếng anh  

Translated Forms: 

Formularios legales 

法律形式 

법적 형식 

Hình thức pháp lý

https://www.courts.ca.gov/42744.htm
https://www.courts.ca.gov/42744.htm
https://www.courts.ca.gov/42744.htm
https://www.courts.ca.gov/42744.htm
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TS
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TC
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TK
https://www.courts.ca.gov/forms.htm?filter=TV
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