
 شکایت دسترسی به زبان: 
خدمات شورای قضایی

تاریخ:

Judicial Council of Californiaنام و نام خانوادگی:
455 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102
تلفن: 415-865-4200
فکس: 415-865-4205
www.courts.ca.gov

نام سازمان )در صورت وجود(:

زبان اول من:آدرس خیابان:

شهر، ایالت و کدپستی:

تلفن:
اگر مورد دیگری است، لطفاً زبان را مشخص کنید:

آدرس ایمیل:

فرد دیگر )نام و نام خانوادگی(: خود شخص   ارسال شده از طرف : 

نظرات شما در این فرم شکایت دسترسی به زبان به ما کمک می کند خدمات دسترسی به زبان شورای قضایی برای افرادی با مهارت محدود انگلیسی )LEP( را بهبود ببخشیم. 
اگر شکایت شما به خدمات دادگاه محلی مربوط می شود، لطفاً مستقیم به دادگاه مراجعه کنید. اگر در پیدا کردن دادگاه محلی نیاز به کمک داشتید، به این آدرس مراجعه کنید: 

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

من شکایتی دارم در ارتباط با:
جلسه شورای قضایی

لطفاً این موارد را مشخص کنید )1( تاریخ جلسه، )2( چه گروه یا مؤسسه 
مشاوره ای میزبان این جلسه است و )3( شکایت خاص شما در ارتباط با خدمات 

دسترسی به زبان که ارائه شده یا ارائه نشده است. در صورت لزوم، لطفاً زبان را 
برای هرگونه خدمات مترجم که ارائه شده یا ارائه نشده است مشخص کنید.

مطالب ترجمه شده شورای قضایی
لطفاً مطالب ترجمه شده شورای قضایی را بر اساس نام مشخص کنید. در صورت 
امکان، لطفاً لینک وبی ارائه دهید که به ما کمک کند سند را پیدا کنیم. در صورت 

لزوم، لطفاً تعداد مشخص پاراگراف ها یا صفحات و جزئیات مربوط به شکایت 
خود در ارتباط یا ترجمه را ارائه دهید.

فرم های شورای قضایی
لطفاً شماره و نام فرم شورای قضایی را مشخص کنید،  و جزئیات خاص مربوط 

به موارد ترجمه یا دیگر مشکالت مربوط به فرم را ارائه کنید.

سایر شکایات یا پیشنهادات مربوط به خدمات یا منابع دسترسی به زبان 
شورای قضایی )لطفاً در زیر توضیح دهید(

از اینکه شکایتی مربوط به خدمات دسترسی به زبان شورای قضایی ارسال می کنید از شما متشکریم. ظرف 90 روز با شما تماس می گیریم.
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