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Form para sa Reklamo tungkol sa Access sa Wika  
sa mga Serbisyo ng Hukuman 

 

 

Ang Fort Bend County Courts at Law at District Court ay nakatuon sa pagbibigay ng 
makabuluhang access sa wika para sa mga indibidwal na hindi makaunawa ng Ingles o 
may limitadong katatasan sa Ingles. Kung naniniwala kayong hindi kayo nabigyan ng 
makabuluhan o propesyonal na access sa wika, pakikumpleto ang form na ito at isumite 
ito sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng koreo sa: 
 

Language Access Director 
Fort Bend County Courts 
301 Jackson Street 
Richmond, TX 77469 
languageaccess@fbctx.gov 

 
Ang pagsusumite ng isang reklamo ay HINDI makakaapekto sa kalalabasan ng anumang 

usapin sa hukuman. 
 
Taong naghahain ng reklamo (Paki-print) 

PANGALAN:   

ADDRESS:   

TELEPONO (       )  

LUNGSOD:  ESTADO: ZIP:     

EMAIL:   

 

PAKILAGAY ANG DETALYE NG INYONG REKLAMO SA IBABA (Pakitukoy ang naganap, 
petsa, sino kasangkot, pagkakakilanlan ng sinumang mga saksi at impormasyon sa pakikipag-
ugnay sa kanila at ang pagkakaroon ng mga sumusuportang dokumento. Pakisama ang mga 
kopya ng anumang nauugnay na mga dokumento.) 
 
Case No:   Lokasyon/Hukuman:   

Room/Dept. No.: _____________ Petsa ng Insidente (kung naaangkop) _________________ 
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Anong naging problema ninyo sa tulong sa wika? 
☐ Hindi nagbigay ng interpreter ang hukuman. 
☐ Hindi tama ang interpretasyon ng interpreter o hindi siya nagsalita sa wika ko. 

☐ Iba pa (pakilarawan) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Upang ganap na imbestigahan ang inyong reklamo, maaaring kailanganing makipag-ugnay sa 
inyo ng Language Access Director (LAD) para sa karagdagang impormasyon. Pakitandaan na 
kung hindi napapasailalim sa hurisdiksyon ng LAD ang inyong reklamo, ifo-forward ito sa 
naaangkop na departamento/ahensya para sa imbestigasyon. Dapat ipadala sa koreo ang lahat 
ng reklamo sa pamamagitan ng certified mail na may return receipt na hinihiling ipadala sa 
address sa itaas, o maaaring i-email sa languageaccess@fbctx.gov. Kukumpirmahin ng 
Hukuman ang pagkakatanggap sa inyong reklamo sa loob ng 10 araw ng negosyo mula ng 
matanggap ito. 
 

Lagda__________________________________ 

Petsa:_____________________________________ 
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