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لوصولإلى اللغة
استمارة شكوىإتاحة ا
تندات الم همة
فوريةبأيلغة وت رجمةالمس
تيتتعامل معالجم هورتقديم خدماتالت رجمةال
تلزم منبعضالوكاالتال
يويوركتس
للغةفي واليةن
إنسياسةإتاح ةالوصولإلى ا
إلى ما اليقل عن العشر لغات األكثر شيوعا ً غير اإلنجليزيةفي الوالية .إذا كانلديك مشكلة مع خدمات الوصول إلى اللغة المقدمة منقِبل وكالتنا،فيمكنك إكمال استمارة
بقىسرية.
تصالالواردة أعاله .كل المعلومات الواردةفي الشكوى الخاصةبكست
ستخدام معلومات اال
لشكوى هذه وإرسالهابا
ا
 .1الشكوى االسم األول _____________________ :االسم األخير _____________________ :الرمزالبريدي_________ :
للغات
للغة /ا
لشكوى الخاصةبك .ا
☐أفضل عدم إعطاءاسمي.يرجى ال مالحظة ،أنك إذالمتعطي أي معلوماتاتصال،فإننانل نستطيع إعالمكبالخطوات التيسنتخذ هااستجايةل
بريداإللكتروني:
مفضلة _____________________:رقمال هاتف ____________________:عنوانال
ال
________________________________________________
تصالالخاصةب هم:
هليساعدكشخص آخرفيتقديم هذه الشكوى؟☐ ال ☐نعم إذا كانت اإلجاب ة"نعم"،فقمبإدراج معلومات ال
االسم األول_____________________ :االسم األخير_____________________ :
البريداإللكتروني و  /أو رقم ال هاتف________________________________________________________________ :
عنوان
 .2ما هي اللغة /اللغات التي احتجت إلى الخدماتب ها؟
_____________________________________________________________
التيتنطبق واشرح إدناه.
عالم فيالمربعات
 .3ماذا كانت المشكلة؟ ضع ة
☐لميعرضعلي مترجمفوري
فض
☐ طلبت مترجما ًفوريا ً وتم الر
فاً)
لقسم  5إدناه ،إذا كان معرو
اسم في ا
فوريلمتكن جيدة (إدرجي ه
☐ م هاراتالمترجمال
الئقة
يقات وقحة أو غير
بتعل
الإلدالء
فوريب
☐ قامالمترجمال
☐لقد انتظرت وقتا ً طوبالًللحصول على مترجمفوري
تنداتالمطلوبةفيالقسم  5إدناه)
لمس
بلغةاستطيعف هم ها (أدرجي ا
☐لميتم إعطائياستمارات أو إشعارات
☐ أخرى (اشرح)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 .4متى خدثت هذه الواقعة؟ إذا حدثت هذهالواقعة أكثر من مرة ،أذكرتاريخ حدوثالواقعةاألقرب.
لوقت ☐ ____________ :صباحا ً ☐ مسا ًء
التاريخ (الش هر  /اليوم /السنة __________________ ):ا
أين حدثت هذه الواقعة؟ ☐ عبرال هاتف ☐ شخصيا ً أذكر العنوان____________________________ :
ف ها .أدرج أي خدمات أو مستندات
لتفاصيل .إذا حدثت الواقعة أكثر من مرة ،أدرجتاريخ/وقت حدوث الواقعةلكل واقعة وص
 .5صف ما حدث .كن محددًاوقدم أكبر قدر ممكن من ا
افيةحسب الحاجة واكتباسمك على كل ورقة.
فحات إض
كنتتحاول الوصول إلي ها.قمبإدراج أسماء وعناوين ،وأرقام هواتف ،األشخاص المعنيين ،إذا كانت معروفة.استخدم ص

.6

لقسم /الوكالة؟ إذا كانت اإلجابةنعم ،إدرج اسم منتحدثت معه وماذا كانت إجابته .منفضلك كن دقيقًا.
هلقمتبالشكوى ألي أحد من ا

سم بخط واضح:
اال
(اسم مقدمالشكوى)

لتاريخ
___________________________________________ ا

(الش هر/اليوم/السنة):

التكتبفي هذا المربع .لالستخدام الرسميفقط.
__________________________Date:_______ Reviewer:
Resolution_________________________________________:
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