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Jeśli potrzebują Państwo tłumacza, sąd
zapewni go bezpłatnie. Usługa ta jest
bezpłatna dla wszystkich korzystających z
systemu sądownictwa.
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Na drugiej stronie tej ulotki znajdą
Państwo informacje o roli tłumacza i o tym,
jakie kwestie może on z Państwem omawiać.
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Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące
usług tłumaczeniowych w sądzie należy
kierować do sędziego prowadzącego daną
sprawę, do referenta w sądzie, w którym toczy
się sprawa, lub do Biura Dostępu do Usług
Językowych (Office of Language Access):
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Aby ułatwić Państwu komunikację podczas
postępowania toczącego się przed sądem,
przydzielimy Państwu tłumacza władającego
Państwa językiem.
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Zadaniem tłumacza jest powtarzanie Państwu
w Państwa języku wszystkiego, co zostanie
powiedziane po angielsku przez sędziego i inne
osoby obecne na rozprawie.
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Jeśli coś będzie dla Państwa niejasne lub jeśli
będą Państwo mieli pytanie, prosimy podnieść
rękę. Sędzia odpowie wtedy na Państwa pytania
lub wątpliwości.
Pytań ani próśb o informacje lub rady dotyczące
rozpatrywanej sprawy nie należy kierować
bezpośrednio do tłumacza.
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