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LA-400 V 

Điền số vụ: 

 Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này. 

 

 

 Tòa Thượng Thẩm California, Quận 

Số Vụ: 

Điền tên và địa chỉ tòa: 

c Tôi xin tòa cải biến lệnh này vì chương trình hoặc dịch vụ theo lệnh tòa không có ngôn ngữ tôi sử 
dụng, và không có đề nghị hoặc cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ cho tôi tiếp nhận chương trình 
hoặc dịch vụ đó. 

c Tôi xin tòa gia hạn ngày hạn cuối để tham gia chương trình hoặc dịch vụ theo lệnh tòa vì có chậm trễ 
trong việc cung cấp dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ. 

Chỉ Để Thông Tin 
Đừng Nộp 

Chỉ Để Thông Tin 

Chỉ Để Thông Tin 

Chỉ Để Thông Tin 

Dùng mẫu này nếu: 

• Tòa đã ra lệnh cho quý vị phải tham gia một chương trình hoặc dịch vụ; 

VÀ 
 

• Chương trình hoặc dịch vụ đó không có ngôn ngữ quý vị sử 
dụng, và không có hoặc chưa có dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ. 

 
Mẫu này sẽ giúp quý vị giải thích cho tòa biết về nhu cầu ngôn ngữ 
của mình và xin tòa cấp lệnh khác. 

① Tên và họ đầy đủ của quý vị:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   E-mail:   

Ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ quý vị sử dụng:   
 

② Chương trình hoặc dịch vụ theo lệnh tòa:   

Ngày cấp lệnh:   
 

Ngày tòa đã cấp lệnh bắt quý vị phải hoàn tất tham gia chương trình hoặc dịch vụ đó:    

(Tùy ý) Miêu tả các nỗ lực của quý vị để tham gia chương trình hoặc dịch vụ đó: 

③ Chọn một trong những cách sau đây: 
 
 

 

Ngày sẽ có dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ (nếu quý vị biết):   
 

Ngày:   

  u  

Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị  Ký tên quý vị
 




