
Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ (Office of Language Access) 
Đơn Khiếu nại về Vấn đề Tiếp cận Ngôn ngữ 
 
Vui lòng cho chúng tôi biết về khiếu nại của quý vị bằng cách cung cấp càng nhiều thông tin 
càng tốt trong mẫu đơn dưới đây. Mặc dù quý vị không bắt buộc phải điền tất cả các mục, 
việc cung cấp thông tin chi tiết sẽ giúp Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ (Office of Language 
Access) rất nhiều trong quá trình điều tra khiếu nại của quý vị.  
 

Thông tin Cá nhân – Vui lòng cho chúng tôi biết cách tốt nhất để liên lạc với quý vị về khiếu 
nại của quý vị. 
 
Hôm nay Ngày:_____________________________ 

Tên __________________________________________________________________________________ 
 Tên                                         Họ 

Quý vị nói tiếng gì?  _____________________________________________________________________ 

Địa chỉ  _______________________________________________________________________________ 
 Đường    Thành phố   Tiểu bang Mã vùng 

Số điện thoại Nhà (    )______________  Số điện thoại Di động (    )_________________ 

E-Mail ______________________ 

 

Thông tin Tòa án – Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. 
 

Tên Tòa án ______________________________  Tên của Vị thẩm phán ___________________________ 

Địa chỉ Tòa án __________________________________________________________________________ 
  Đường    Thành phố  Tiểu bang Mã vùng 

Số điện thoại Tòa án (    )_______________ Số Hồ sơ (Case Num-ber) của Quý vị ______________________ 

Ngày Sự kiện ___________________ 

 

Về Khiếu nại – Vui lòng cho chúng tôi biết về khiếu nại của quý vị bằng cách cung cấp một mô 

tả dưới đây. Quý vị có thể nộp một đơn khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc 

tiếp cận ngôn ngữ tại bất kỳ hoạt động hay sự kiện nào của tòa án. 

 

 



Lý do Nộp Đơn Khiếu nại 

☐  Tòa án đã không cung cấp một thông dịch viên. 

☐  Thông dịch viên không nói cùng ngôn ngữ với tôi. 

☐  Thông dịch viên dịch không chính xác. 

☐  Lý do khác (Vui lòng giải thích): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Khiếu nại có thể được đệ trình bằng văn bản bằng cách gửi đơn khiếu nại đến địa chỉ sau: 

Administrative Office of the Courts 
Attention: Office of Language Access 
1001 Vandalay Drive 
Frankfort, KY 40601 

Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ báo cho quý vị biết văn phòng đã nhận được khiếu nại của quý vị trong 
vòng 10 ngày làm việc. 
 
Điều VI của Đạo luật Quyền Dân sự năm 1964 (Civil Rights Act of 1964), 42 USC Sec. 2000d.32, nghiêm 
cấm bất kỳ hành vi trả đũa nào chống lại một cá nhân đệ đơn khiếu nại và/hoặc đã hỗ trợ bằng bất kỳ 
hình thức nào trong việc điều tra khiếu nại. 


