
 
 

Thông báo Về Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ 

Các Tòa án Tư pháp Quận và các Tòa án Quận của Fort Bend cam kết 
cung cấp dịch vụ tiếp cận có ý nghĩa các dịch vụ tòa án cho các cá 
nhân có Trình độ Tiếng Anh Hạn chế (LEP).  Sẵn có Dịch vụ Tiếp cận 
Ngôn ngữ miễn phí dành cho bất kỳ người nào có liên quan đến một 
thủ tục pháp lý của tòa án gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng 
Tiếng Anh hoặc cần một tài liệu dịch sang Tiếng Anh.  
 
Bản sao Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ của Quận Fort Bend có sẵn trên 
trang web  và giải thích chi tiết về tính khả www.fbctx.gov/languageaccess
dụng của dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.  
 
Nếu cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, quý vị có thể 
yêu cầu dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Để biết thêm thông tin về 
dịch vụ phiên dịch hoặc biên dịch, vui lòng gọi số 281-633-7658 hoặc 
gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: . languageaccess@fbctx.gov
 
Bất kỳ cá nhân nào muốn báo cáo rằng các dịch vụ thông dịch mà họ yêu 
cầu đã không được cung cấp hoặc vấn đề khác, chẳng hạn như thông dịch 
chất lượng kém, có thể điền vào Mẫu đơn Khiếu nại về việc Tiếp cận Ngôn 
ngữ. 

Mẫu đơn Khiếu nại về việc Tiếp cận Ngôn ngữ sẵn có trên trang web của 
Tòa Án Quận tại . Các bản in cũng có sẵn www.fbctx.gov/languageaccess
trong mỗi phòng xử án và tại Quầy Thông tin của Trung tâm Tư pháp ở tầng 
một. Các mẫu đơn đã hoàn thành có thể được gửi qua email hoặc qua 
đường bưu điện đến địa chỉ: 

Language Access Director 
Fort Bend County Courts 
301 Jackson Street 
Richmond, Texas 77469 

 languageaccess@fbctx.gov
 
Giám đốc Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của 
quý vị trong vòng 10 ngày làm việc. 
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