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 نموذج شكوى لعدم توفر خدمات المحكمة بلغة معينة

 

تلتزم محاكم مقاطعة فورت بيند في المحاكم القانونية ومحاكم المقاطعات بإتاحة خدماتها بلغات أخرى بشكل هادف لألفراد غير 

اإلنجليزية. إذا كنت تعتقد أن المعلومات ال تتوفر بلغة معينة  القادرين على فهم اللغة اإلنجليزية أو ذوي اإلجادة المحدودة للغة  

 بشكل هادف واحترافي، يُرجى استيفاء هذا النموذج وإرساله عبر البريد اإللكتروني أو البريد إلى: 

 
Language Access Director 

Fort Bend County Courts 

301 Jackson Street 
 Richmond, TX 96477   

languageaccess@fbctx.gov 
 

 لن يؤثر تقديم الشكوى على نتيجة أي مجريات قضائية.
 

 ُمقدَّم الشكوى )يُرجى الكتابة بحروف واضحة(: 

   االسم:

   العنوان:

   رقم الهاتف )       (

    الرمز البريدي:   الوالية:   المدينة:

  البريد اإللكتروني: 

 

يُرجى تقديم وصف تفصيلي لشكواك فيما أدناه )يُرجى ذكر ما حدث، والتاريخ، والشخص المتورط، وهوية أي شهود، وبيانات التواصل  
 معهم، إلى جانب توفر المستندات الداعمة. يُرجى إرفاق نسخ من أي وثائق ذات صلة.( 

 
   المكان/المحكمة:   القضية رقم:

   تاريخ الواقعة )إن وِجد(  رقم القاعة/اإلدارة: 
 

 ما المشكلة التي واجهتك فيما يتعلق بالمساعدة اللغوية؟ 

 لم تستعين المحكمة بمترجم فوري. ☐

 لم يقدم المترجم الفوري ترجمة صحيحة أو أنه ال يتحدث بلغتي.  ☐

 أخرى )يُرجى ذكر ذلك( ☐

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ _ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ ___ 
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( إلى التواصل معك للحصول على معلومات LADإلجراء تحقيق كامل في الشكوى المقدمة من جانبك، قد يحتاج مدير خدمات توفير اللغات ) 
اسبة إضافية. يُرجى مالحظة أنه إذا كانت شكواك ال تقع في إطار اختصاص مدير خدمات توفير اللغات، فسيتم إحالتها إلى اإلدارة/الوكالة المن

يمكن إرسالها    أوتحقيق فيها. يجب إرسال جميع الشكاوى بالبريد عبر البريد المعتمد الموصى عليه بعلم الوصول إلى العنوان الوارد أعاله،  لل
 10ستقر المحكمة باستالم شكواك في غضون  .  languageaccess@fbctx.govبالبريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي  

 أيام عمل من استالمها.
 

   التوقيع

   التاريخ:
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