
Al CO THE NH~N DU’VC
CAC DICH V~J TR~ GIUP

NGON NGU’?

Các djch v~i trcl giüp ngón ngu là dành cho
cho bat k~’ ai có trlnh do Anh ngt~ h?n chê

(LEP). Di~u nay có nghTa là Anh ngtt
không phai là ngôn ng~ chlnh cüa quy~ vi
và qu~ vi có the g~p kho khän trong vi~c

dcc, nOi ho~c hiôu tieng Anh.

NEU TOI DE NGHI THÔNG
DICH VIEN GIUP DU TH~

TOI CO GAY BAT TI~N HAY
RC ROI Gi KHONG?

TAt cà mQi ngithi d~u có quy~n giao ti~p
chInh xác và hi~u qua vâi cành sat; nha
cành sat San Francisco (SFPD) san sang

giüp d~ qu~ vi.

Dirgrc Biln Soon Bit
Nha Club SIt San Francisco

cing hqp tIc vii
Language Access Coalition

Language Access Coalition Ii mans luii cdc tI chic cung dp dich v’r,r tro ghip

ogôn ngtt, trong di boo góm American Civil Liberties Union of Northern

Caitfarnia, Asian Law Caucus, Asian Pacific Islander Legul Outreach, Asian

Pacific Islander Youth and Advocacy Network, Bay Area Immigrunt Rights

Coalition, Chinese for Afftrmative Action, Community Youth Center,

Immigrant Legal Resource Center, Li Rant Centro Legal, Lawyers’

Committee for Civil Rights, Mujeres Unidas y Activas, Legal Services for

Children, Office of Citizen Complaints, People Organizing to Demand

Environmental & Economic Rights, Safety Network Program, San Francisco

Department on the Status of Women, San Francisco District Attorneys

Office, San Francisco lnstnigront Rights Commission, Son Francisco Public

Defender’s Office, San Francisco Youth Commission, Sunset Neighborhood

Beacon Center, vi Youth Law Center.

SI~J~ SAl BII3T yE TII~TTüc O
THE ANTI BtI~ONG DEN SçJ’
AN TO~N eUA VIEN clItrc

cANu SAT vA cONG
CHUNG!

TOT BIET DOT CITUT TIENG
ANN. TOI CO THV’C SI~ CAN
THÔNG DICH VIEN KIIONG?

Qu~ vi có th~ hi~u hoäc nOi di.rçic dôi chCt ti~ng
Anh, thy nhién qu~’ vi van nên có thông djch

viên. Thông djch viên cO th~ giCp qu~ vi:
o Tránh sir hi~u lAm.
o Cung cAp thông tin chInh xac.
o HiAu các quyèn h~n pháp l~ eisa qu9

vi.
o Yéu cAu các djeh vu nhu các djch v~i

trçr giisp n~n nhân và các m~u don dã
dtrçc chuy~n ngit.

CAM NANG
HIXUNG DAN YE

CAC DICH VU
TRG GIUP NGON

NGIJ’
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NHA CAM! SAT SAN
FRANCISCO CUNG CAP
CAC DJCH V~J TR~ GIUP

NGON NG1J~ MIEN PH~

Trci giüp ngôn ngü cho nhftng ngu~xi có trlnh d~
Anh ngü h?n ch~ (LEP) là dich vu mien phi nSm

trong khuôn khó các ho~t d~ng thi hành lu~t pháp và
tuân tra cOng dàng eisa SFPD Va S~e LOnh eisa Nha

Cánh Sat s~ 5.20.

cAoiiiAc MAC/NNAN.XETNAN BaLD NGM

Vitn Chic Pug Tridi Lits Lgc v~ TrQ GiipNg6u Ngt1-cia SPED
1-lull of Justice

*~O Bryant Street, Rot 500
San Ptaflciato, CA 94105

s6 di~rtthogi: (415) 535-0161
h~k

Oflice of Citizen Csniplasnti
26 Van ideal ye,, 7~ Floor
San Francisco, CA 94102
Bits thogi (415) 241-7711



MIC TIEU CUA SFPD LÀ
THÔNG TIN~LIEN I4C~

CHINH xAc VA KIP TETOl

LAM THE NAO oE CO
DTfçlc CAC DICH V~J TRG

GIUP NGON NG1J~?

Nk qu~ vi có th~ nói duqc doi chOt ti~ng

có gang cho viên ch~rc cành sat bi&
là qu~ vj can thông djch vien bang
ngôn ngfr cüa qu~ vj. Nói, “I would
like an interpreter and I speak
Vietnamese”.

2. Viên cành s~t cUng có th~ yeu c~u
qu~ vi cho biêt ngôn ngtr ma qu~ vi
nói bang cách s~r di~ing The nh~n
d~ng ngôn ngü trong do cO ghi
nhiêu ngôn ngt~ khãc nhau.

3. Qu~ vj tIm ngôn ngft cüa minh
trên chiêc the ngôn ng~ và chi vào
dO cho viên cãnh sat.

4. Sau dO viên cành s~t s~ gçi m~t viên
cinh sat khác có thO nói ngôn ngtt
cüa qu~’ vj ho~c rn~t thông djch viên
qua di~n tho~i dê giüp d& qu9 vi.

N~u qu~ vi không ~j ti~ng Anh:
1. ViOn ch(rc cành sat sê cho qu9 vj

xem The Nh~.n D~ng NgOn Ngft.
2. Qu~ vj tim ngôn ngU cüa mInh

trên chiOc the ngôn ngf~ và chi vào
dO cho viên cãnh sat.

3. Sau do viên cãnh sat së gçi m~t viên
cành sat khác cO the nói ngôn ngtt
cüa qu~ vi ho~c rn~t thông djch viên
qua di~n tho~i dê giüp qu~’ vj.

NEU TOI KHONG NOI MOT
NGON NGIi THÔNG DIJNG

THi SÃO?
liii ii~.

SFPD cO th~ s~r d~tng các thông djch viên
qua di~n tho?i, là nhu~ng ngu&i biêt nOi

nhiêu ngôn ngfi~ khác nhau, trong dO bao
gôm Tagalog, tiêng Vi~t, Hin du, D~i Han,

tiOng Nh~t, D~c, Pháp, Y và nhiêu ngOn
ngü khác!

SFPD S~ CUNG cA~ CAC
DICH vçj NGON NGU KHI
QU~ V~ NOT CHUY~N vOi

MÔT VIEN CHUd CANH SAT

r SFPD CUNG CAP CAC I
LOAI DICH V1~J NGON NGU’ I

NAO? II

o Các nhân viên cânli sat cO trinh d~ I
I song ngü cO th~ nOi ti~ng Täy Ban

I Nha, tiáng Quâng Dông, ti~ng Quan
Tho~i, va tieng Nga.

I o S~r dung dich v~i thông djch qua h~ i
I thong thông djch qua di~n tho~i cho t~t

I cá các ngOn ngt~ khàc (vI d~ Tagalog, Iti~ng Vi~t, Hin-du v.v...) ho~c neu
I không có viên chüc cành sat song ngi~

I vàcótrInhd~.

I o Các quy~n lçii cCa qu~’ vj (“Quy~n theo I
I Dao Luât Miranda”) s~ dime doe cho

qu~ vi nghe bang ngôn ngü chInh cCa I
qu~ vi qua m~t viên chi~c cãnh sat i

I hoäc thông djch viên qua di~n tho~i.

o Cic cu~c phông vk vài earth sat sê
dugc ti~n hành bang ngôn ngü chInh
eCa qu9 vj qua m~t viên ehüc eành sat
ho~c thông djeh viên qua di~n tho~i.

o Các t& m~u di~n sa duqc cung c~p
ho~e d9c cho qu~ vi nghe bang ngôn
ng(t chinh cüa qu~ vj qua m~t viên
chi’rc cành sat hoAc thông djch viên qua
di~n tho?i có trinh d~.

Anh:
1.

CON CAl, NGI~I THAN HOI~C
NGIf~fl DI CUNG, CO TifE

THÔNG DICH GI(JP TOI KHONG?

o Các viên chüe cánh sat SFPD s~ không sir
d~ing tré em, gia dinh, hoAc ngir&i di cüng trü
khi do là tnr?Yng hç~p khan c~p. Các tru&ng hç~p
khân c~p bao gàm de dQa tUi tInh mang, ~v an
toàn ho~c tài san.

A A • Ao Ngay khi tni~ng hçp khan cap do cham dirt,
vien chi~re cánh set SFPD sê yêu c~u m~t thông
d~eh viên dä dixcrc chap thu~n d~ ki~m tra mac
d~ chInh xác cUa n~i dung thông djch ban d~u.

o Con, ngu&i than ho~c ngu?ri di cCng, có th~
không bitt các tfr ng(t thIch hqp dê thông djch
cho qu~ vj.
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DICH VT,J TRV GIUP NGON NGIJ CUA
SFPD LÀ DAC BIET QUAN TRQNG Kill

QIJYVI:
•...............................I

1. PhOng v~n vdi các viên châc cânh
sat.

2. DQc Các Quyk theo Lu~t
Miranda cOa qu~ vi.

3. Nhân thrçc các m~u giây t~x dè
dièn.

4. Bj tham v~n chInh thüc.
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