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Tiếp Nhận Ngôn Ngữ 
Tòa Thượng Thẩm California, Quận Orange 

Mục tiêu của Tòa là cung cấp dịch vụ tiếp nhận ngôn ngữ miễn phí cho bất cứ người 

nào tham gia một vụ tòa mà không thể nói, đọc hoặc hiểu tiếng Anh thông thạo.  

Các phiên tòa được tổ chức bằng tiếng Anh. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh 

thông thạo, quý vị có thể cần thông dịch viên để nói với thẩm phán, và để hiểu những 

người khác nói gì.  

Tòa sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí trong:  

 Tất cả những vụ Hình Sự, Giao Thông, và Thiếu Niên.  

 Những vụ Bạo Hành Trong Nhà, Sách Nhiễu Dân Sự và Hành Hạ Người Cao 

Niên 

 Những vụ Chiếm Giữ Bất Hợp Pháp (đuổi nhà) 

 Chấm dứt các quyền của cha mẹ  

 Quyền Giám Hộ và Quản Hộ 

 Những vụ về Luật Gia Đình (nuôi giữ hoặc thăm viếng)  

Nay tòa cũng có thể cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí trong những loại vụ sau 

đây nếu có đủ tài nguyên: 

 Những vụ khác về Luật Gia Đình 

 Những vụ Dân Sự khác 

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch viên miễn phí, hãy liên lạc với văn phòng Thông Dịch 

Viên Tòa Án để xin cung cấp thông dịch viên:  

 Bấm vào đây để xin cung cấp thông dịch viên miễn phí. 

 Bằng điện thoại tại số: 657-622-6878 - chọn lựa 2, chọn lựa 8 

 Hỏi nhân viên khác của tòa  

Xin cho biết tên vụ, số vụ, ngôn ngữ cần thông dịch viên, ngày, địa điểm và chi tiết liên 

lạc của quý vị. 

Ghi Chú: Luật Tiểu Bang (EC § 756) đã quy định thứ tự ưu tiên khi cung cấp thông dịch viên cho những 

bên tố tụng dân sự. Tòa này đã quyết định cung cấp thông dịch viên cho ít nhất là 6 ưu tiên đầu trong 8 

ưu tiên do luật quy định. Chúng tôi yêu cầu quý vị nộp đơn xin cung cấp dịch vụ thông dịch viên và cho 

chúng tôi nỗ lực để trợ giúp ngôn ngữ cho quý vị, vì Tòa này có thể cung cấp cùng thông dịch viên cho 

nhiều loại vụ hoặc hẹn lại ngày khác cho một vụ khi có thể tìm được thông dịch viên ngôn ngữ của quý 

vị. Nếu Tòa không thể cung cấp thông dịch viên, quý vị có thể xin gia hạn để đem theo thông dịch viên 

riêng có chứng nhận, ghi danh, hoặc hội đủ điều kiện về khả năng. Muốn tìm một thông dịch viên trong 

danh bạ trên mạng của Ngành Tư Pháp, hãy đến trang web Chương Trình Thông Dịch Viên Tòa Án. 
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