
- 1 - 
Ch�nh s�a l�n cu�i vào 11-12-21  

 

 

 

Mẫu đơn Khiếu nại về việc Tiếp cận Ngôn ngữ đối với 
các Dịch vụ Tòa án 

 

Các Tòa án Tư pháp Quận và các Tòa án Quận của Fort Bend cam kết cung cấp dịch 
vụ tiếp cận ngôn ngữ có ý nghĩa cho những cá nhân không hiểu được Tiếng Anh hoặc 
những người có trình độ Tiếng Anh hạn chế. Nếu quý vị cho rằng mình không được 
cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ chuyên nghiệp hoặc có ý nghĩa, vui lòng hoàn 
thành mẫu đơn này và gửi qua email hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: 
 

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

 
Việc gửi đơn khiếu nại sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ vấn đề nào tại tòa. 

 
Người thực hiện khiếu nại (Vui lòng viết in hoa): 

HỌ TÊN:   

ĐỊA CHỈ:   

SỐ ĐIỆN THOẠI: (       ) __________ 

THÀNH PHỐ:  TIỂU BANG: MÃ ZIP:   ________ 

EMAIL:   

 

VUI LÒNG GHI CHI TIẾT NỘI DUNG KHIẾU NẠI CỦA QUÝ VỊ BÊN DƯỚI (Vui lòng nêu rõ 
điều gì đã xảy ra, ngày tháng, những ai có liên quan, danh tính của bất kỳ nhân chứng nào và 
thông tin liên hệ của họ cũng như sự tồn tại của các tài liệu chứng minh. Vui lòng gửi kèm bản 
sao của bất kỳ tài liệu nào có liên quan.) 
 
Hồ sơ Vụ án Số: ____________________   Địa điểm/Tòa án: __________________________ 

Phòng/Ban Số: _____________     Ngày Xảy ra Vụ việc (nếu có): ____________________ 
 
Quý vị đã gặp phải vấn đề gì về dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ? 

 Tòa án đã không cung cấp thông dịch viên. 

 Thông dịch viên không dịch chính xác hoặc không nói ngôn ngữ của tôi. 

 Khác (vui lòng nêu rõ) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Để có thể điều tra một cách đầy đủ khiếu nại của quý vị, Giám đốc Tiếp cận Ngôn ngữ (LAD) có 
thể cần liên hệ với quý vị để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng nếu khiếu nại của quý vị không 
thuộc thẩm quyền của LAD, nó sẽ được chuyển đến bộ phận/cơ quan thích hợp để điều tra. Tất 
cả các đơn khiếu nại phải được gửi qua thư bảo đảm kèm yêu cầu ký nhận đến địa chỉ ở trên, 
hoặc có thể gửi qua email đến languageaccess@fbctx.gov. Tòa án sẽ xác nhận việc nhận được 
đơn khiếu nại của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận. 
 

Chữ ký__________________________________ 

Ngày:___________________________________ 
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