الحصول على الخدمات اللغوية
المحكمة العليا لوالية كاليفورنيا ،مقاطعة أورانج
إن هدف المحكمة هو إتاحة الخدمات اللغوية مجانا ألي فرد يشارك في قضية وال يتحدث أو يقرأ أو يفهم
اللغة اإلنجليزية جيدا.
يتم عقد إجراءات المحاكم باللغة اإلنجليزية .إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية بشكل جيد ،فقد تحتاج إلى مترجم
للتحدث إلى القاضي ،وفهم ما يقوله اآلخرون.
ستقدم المحكمة خدمات الترجمة الفورية المجانية في:
• جميع القضايا الجنائية ،وقضايا المرور ،واألحداث.
• العنف المنزلي ،قضايا التحرش المدني وإساءة معاملة المسنين
• االستيالء بالقوة (حاالت اإلجالء)
• إنهاء حقوق الوالدين
• الوصاية والحراسة
• قضايا قانون األسرة (الحضانة أو الزيارة)
ويمكن للمحاكم اآلن أن توفر أيضا خدمات الترجمة الفورية مجانا في أنواع القضايا التالية حسب ما تسمح
به الموارد:
• قضايا أخرى متعلقة بقانون األسرة
• قضايا مدنية أخرى
إذا کنت بحاجة إلی خدمات الترجمة الفورية المجانية ،اتصل بمكتب الترجمة الفورية الخاص بالمحکمة
لطلب مترجم فوري:
• انقر هنا لطلب مترجم فوري مجانا.
• عن طريق الهاتف على رقم - 657-622-6878 :الخيار  ،2الخيار 8
• اسأل موظفي المحكمة اآلخرين
يرجى تقديم اسم القضية ورقم القضية واللغة المطلوبة والتاريخ والموقع ومعلومات االتصال الخاصة بك.
مالحظة :لقد حدد قانون الوالية ) (EC §756ترتيب لألولويات فيما يتعلق بتوفير مترجمين فوريين
للمتقاضين المدنيين .وقد قررت هذه المحكمة توفير مترجم فوري على األقل في أعلى  6من  8أولويات على
النحو المحدد في الالئحة الداخلية .ونحن نطلب منك تقديم طلب للحصول على خدمات مترجم فوري
والسماح لنا بالعمل على توفير المساعدة اللغوية لك ،حيث قد تتمكن المحكمة من مشاركة المترجمين
الفوريين عبر أنواع القضايا أو تحديد موعد آخر للمسألة في التاريخ الذي قد يتوفر فيه مترجم فوري بلغتك.
إذا لم تتمكن المحكمة من توفير مترجم فوري ،فيمكنك طلب تمديد لكي ُتحضر بنفسك مترجم معتمد أو
مسجل أو مؤهل .للبحث عن مترجم فوري في الدليل الخاص بالشعبة القضائية للوالية على اإلنترنت ،قم
بزيارة صفحة برنامج المترجمين الفوريين بالمحاكم.
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