
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸ
ਦਲਦਿਦਿਡ ਇੰਗਦਲਸ਼ ਪ੍ਰੋਦਿਸੀਐਿਂ ਕੋਰਿ ਦਲਦਿਜੈਂਿਸ

ਅਦਾਲਤ ਦਵਿੱ ਚ ਬੋਲੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਤੋਂ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ  ਕੀਲ 
ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ
ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਸਸੈ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
 ਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਵ ਿੱ ਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪ੍ਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਵਚੂੰ ਨਹ  
ਨੂੂੰ   ੇਖੋ: 

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 

California Courts 

Self-Help Center 

(Centro de ayuda): 

https://www.courts.ca.

gov/selfhelp.htm?rdeLo

caleAttr=es 

Translated Forms: 

Formularios legales 

法律形式 

법적 형식 

Hình thức pháp lý 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਜ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ: ਕਾਉਂਸਵਲੂੰ ਗ, 
ਬੈਟਰਰ ਇੂੰਟਰ ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ੈਰੇਂਵਟੂੰਗ ਸਵਕਿੱਲਸ ਕਲਾਵਸਸ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਵਬਊਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿੱਜ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ 
ਇਿੱਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਜ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਿੱਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉੂੰਵਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੂੰ  
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ LA-400 ਸੇ ਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀਫਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਿੱ ਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਹੋ
 

 ਿੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਵਹਣ  ਾਸਤੇ LA-400 ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰ।ੋ

https://www.courts.ca.gov/selfhelp.htm?rdeLocaleAttr=es
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