
 

 Đớn Khiếu Nại Người Thông Dịch 
Dịch Vụ Ngoại Ngữ Của Virginia 

 

 

Gửi tới: 
DEPARTMENT OF JUDICIAL SERVICES 

SUPREME COURT OF VIRGINIA 

100 N. 9 TH Street, 5th Floor 

Richmond, VA 23219 
Số điện thoại: 804.371.9241 

Điền và nộp đơn này nếu bạn có khiếu nại về cách làm việc và khả 

năng của thông dịch viên.  Văn phòng điều hành tố tụng tòa án tối cao 

của Virginia, là cơ quan quản lý thông dịch viên của Virginia, nhận 

những khiếu nại về những thông dịch viên một cách nghiêm chỉnh.  

Khiếu nại của bạn sẽđược xem xét và giải quyết nhanh chóng.  Bạn sẽ 

được thông báo về những chi tiết và sự sửa chửa được thi hành. 

 

         

 Tên của bạn:   Ông.       Bà        Cô       
 

  Tên  Họ     

 Địa chỉ của bạn: Địa chỉ hoặc P.O. Box     

Số điện thoại: 

  

  Thành phố  Tiểu bang   Mã bưu điện Sở    

    Nhà    

  Email   Di động    

          Tên thông dịch  

viên: 

  Ông.       Bà        Cô       
 

  Tên  Họ     

 Địa điểm thông  

dịch: 

Tên địa phương       

  Địa chỉ hoặc P.O. Box      Điện thoại thông dịch viên   

  Thành phố  Tiểu bang   Mã bưu điện  Ngày thông dịch 

(mm/dd/yyyy) 
  

   Diển tả khiếu nại của bạn về thông dịch viên này:     

    

   

   

           

Chứ ký: 

(Tiếp tục trang sau hoặc là trang mới nếu bạn cần thêm chổ viết.  Đồng thời đính kèm 

 bản sao chứng từ để giúp giải thích khiếu nại của bạn.) 

  

 Xin trả lời vài câu hỏi:   

 Có bao giờ bạn, hoặc người đại diện cho bạn, đã tiếp xúc chúng  

tôi về thông dịch viên này trước đây? 

 Có  Không 
  

        
 Nếu có, thì lần tiếp xúc trước có cùng là khiếu nại này không?   Có  Không 

   
Hơn nữa, nếu có,xin thông báo khi nào sự khiếu nại này đã nộp và kết qủa như thế nào: 

    

    

  

Ngày: 

  

   FORM MUST BE SIGNED AND DATED 

ĐƠN NÀY PHẢI CẦN KÝ TÊN VÀ ĐỀ NGÀY THÁNG NĂM 

    

 


