
ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ: 
Judicial Council Services
ਸ਼ਿਤੀ:

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ: Judicial Council of California
455 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102

ਫ਼ੋਨ: 415-865-4200
ਫੈਕਸ: 415-865-4205
www.courts.ca.gov

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੈ):

ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ: ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਿ ਿੈ:

ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿਪ ਕੋਡ:

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰ ੇਦੱਸ:ੋ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:

ਵੱਲੋਂ  ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ: ਸਵੈ ਦੂਜਾ ਹਵਅਕਤੀ  (ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ):

ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਹਟੱਪਣੀਆਂ ਅੰਗ੍ੇਿੀ ਦੀ ਸੀਹਮਤ ਹਨਪੁੰ ਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ (LEP) ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਐਕਸੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਹਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸੱਧ ੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm.

ਿੈਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ:

ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਿੀਸ਼ਿੰਗ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (1) ਮੀਹਟੰਗ ਦੀ ਹਮਤੀ, (2) ਹਕਿੜ ੇਸਲਾਿਕਾਰ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸਮੂਿ ਨੇ ਮੀਹਟੰਗ ਦੀ ਮੇਿਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ (3) ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਿਾਡੀ ਖਾਸ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ। 
ਜੇਕਰ ਉਹਚਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜ ੋਪ੍ਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਿੱਗਰੀ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਾਮ 
ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਿ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਸਾਡੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਹਲੰਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹਚਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਰ੍ਾਗ੍ਾਫ਼ 
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰਿ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰ ੇਦੱਸ,ੋ ਅਤੇ 
ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਹਸਆ ਜਾਂ ਿੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰ ੇਖਾਸ 
ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ (ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ)ੋ

ਅਦਾਲਤੀ ਕੌਂਸਲਦੀਆਂਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸਸੈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 90 ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

1 ਸਤੰਬਰ, 2016
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