
شكوى بشأن إمكانية الوصول إلى اللغة: 
خدمات المجلس القضائي

تاريخ:

المجلس القضائي بوالية كاليفورنيااالسم األول واألخير:
455 Golden Gate Avenue
San Francisco، CA 94102
الهاتف:  415-865-4200
فاكس:  415-865-4205
www.courts.ca.gov

اسم المنظمة )إن وجد(:

لغتي األولى هي:عنوان الشارع:

المدينة، والوالية، والرمز البريدي:

رقم الهاتف:
إن كانت اإلجابة أخرى، ُيرجى تحديد اللغة:

عنوان البريد اإللكتروني:

شخص آخر )االسم األول واألخير(: نفسي  مقدم نيابة عن: 

ستساعدنا تعليقاتك في هذه الشكوى بشأن إمكانية الوصول إلى اللغة على تحسين خدمات الوصول إلى اللغة الخاصة بالمجلس القضائي لألشخاص الذين إتقانهم للغة اإلنجليزية 
 محدود )LEP(. إذا كانت شكوتك مع خدمة المحكمة المحلية، ُيرجى التواصل مع المحكمة مباشرة. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة للعثور على محكمتك المحلية، اذهب إلى:

.http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm 

لدي شكوى بشأن:
اجتماع المجلس القضائي

ُيرجى تحديد )1( تاريخ االجتماع، و)2( ما هي الهيئة أو المجموعة االستشارية 
التي استضافت االجتماع، و)3( شكوتك المحددة فيما يتعلق بخدمات الوصول إلى 

اللغة التي كانت متوفرة أو غير متوفرة. إذا كان ذلك مناسًبا، ُيرجى تحديد اللغة ألي 
خدمات مترجم شفهي تم توفيرها أو عدم توفيرها.

مواد المجلس القضائي المترجمة
ُيرجى تحديد مواد المجلس القضائي المترجمة باالسم. إذا كان ذلك ممكًنا، ُيرجى 

توفير رابط إنترنت لمساعدتنا على العثور على المستند. إذا كان ذلك مناسًبا، ُيرجى 
توفير رقم صفحة أو فقرة محددة وتفاصيل حول شكوتك بشأن الترجمة.

نماذج المجلس القضائي
ُيرجى تحديد اسم نموذج المجلس القضائي ورقمه،  وتوفير تفاصيل محددة حول أي 

مشكالت متعلقة بالترجمة أو مشاكل أخرى في النموذج.

الشكوى أو االقتراحات األخرى بشأن موارد أو خدمات الوصول إلى لغة 
المجلس القضائي )ُيرجى وصفها أدناه(

شكًرا على تقديم الشكوى المتعلقة بخدمات الوصول إلى لغة المجلس القضائي. سوف نتواصل معك في غضون 90 يوًما.
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