
 

 

   لینگویج اسسٹنس سروسز کی درخواست کیسے کرنی ہے 

اگر کسی مدعی، پارٹی، مؤکل، گواہ یا عدالتی کارروائی سے وابستہ کسی    - کورٹ کی لینگویج اسسٹنس پالیسی  

میں   کرنے  بات  میں  زبان  انگریزی  دوران  عدالتی سماعت کے  کو  انگریزی  فرد  اسے  یا  ہے  آتی  پیش  دشواری 

( کو انٹرپریٹیشن  LEPمیں ترجمہ شدہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وکیل یا محدود انگریزی کا ماہر فرد) 

پُر   کو  فارم  درخواست  تو  ہو  ضرورت  اگر  چاہیے۔  کرنی  درخواست  تحریری  لیے  کے  سروسز  کی  ترجمے  یا 

عدالت   ہے۔  دستیاب  مدد  میں  تمام  کرنے  کے  سروسز  کی  ترجمے  یا  انٹرپریٹیشن  میں  کارروائیوں  عدالتی  تمام 

 اخراجات کور کرے گی۔ 

ہیں   دستیاب  پر  پیج  ویب  کے  کورٹ  کاؤنٹی  فارمز  ریکویسٹ  انٹرپریٹنگ 

www.fbctx.gov/languageaccess عدا کمرہ  ہر  کاپیاں  شدہ  پرنٹ  واقع  .  پر  منزل  پہلی  اور  میں  لت 

 جسٹس سینٹر انفارمیشن ڈیسک پر بھی دستیاب ہیں۔  

کسی بھی پیشی، سماعت، یا مقدمے کی سماعت  مکمل شدہ فارم کورٹ کوآرڈینیٹر یا لینگویج ایکسیس ڈائریکٹر کو 

ے کسی ایک  جس میں وکیل کو مندرجہ ذیل نو زبانوں میں س   گھنٹے پہلے جمع کرانا چاہیے   72سے کم از کم  

 میں زبان کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت کا معقول اندازہ ہو: 

 ہسپانوی 

 ویتنامی 

 چینی 

 اردو 

 ملیالم 

 ٹیگالگ 

 گجراتی 

 ہندی 

 عربی 

انٹرپریٹیشن سروسز کی ضرورت   لینگویج  افراد کو کسی دوسری زبان میں  نمائندگی کرنے والے  اپنی  یا  وکیل 

چاہیے۔ الء یا ڈسٹرکٹ کورٹس کے کاؤنٹی کورٹس میں سروسز دینے والے  ( دن کا نوٹس دینا  14کے لیے چودہ ) 

قانون کے   ہونا چاہیے، جب تک کہ  انٹرپریٹر  کا  یافتہ سرٹیفائیڈ کورٹ  ایک ماسٹر الئسنس  انٹرپریٹرز کو  تمام 

  ذریعہ اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔  

سکتی ہے۔ ان ٹائم الئنز کا مشاہدہ اہل اور    جج کی صوابدید پر کچھ معامالت میں ان ڈیڈ الئنز سے چھوٹ دی جا 
 الئسنس یافتہ انٹرپریٹرز کو تالش کرنے میں مدد کرتا ہے۔  

کی ذمہ داری ہے کہ وہ درخواست فارم کو مکمل کریں اور اسے عدالتی کوآرڈینیٹر کو، ذاتی    LEPیہ اٹارنی یا  

یا ای میل کے ذریعے واپس کریں۔    انٹرپریٹیشن یا ترجمہ کی سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، طور پر 

 . languageaccess@fbctx.govپر کال کریں یا ہمیں ای میل کریں:  6337658281براہ کرم 
 

 فورٹ بینڈ کاؤنٹی کورٹس  
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