Sự Sẵn Sàng của Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ
Thành công của Bộ tùy thuộc vào sự giao tiếp chính xác với công chúng, bất kể mức độ
thành thạo Tiếng Anh của công chúng. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2012, Tổng Chưởng Lý
đã công bố ban hành các chính sách sửa đổi để đảm bảo nhân viên của Bộ sẽ thực hiện
những bước hợp lý để tạo điều kiện cho những cá nhân không thông thạo Tiếng Anh
(LEP) được tiếp cận có ý nghĩa với các chương trình và hoạt động của Bộ.
Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có khó khăn trong việc hiểu Tiếng Anh hoặc cần
trợ giúp khi giao tiếp với Bộ Tư Pháp. Hãy yêu cầu thông dịch viên hoặc bản dịch tài liệu
có sẵn khi quý vị liên lạc với chúng tôi. Nếu có thể, vui lòng cho chúng tôi biết ngôn ngữ
(hoặc phương ngữ) của quý vị.
Để biết thêm thông tin về các kế hoạch khắc phục những rào cản ngôn ngữ và tuân thủ
Executive Order 13166 (Sắc Lệnh Hành Pháp 13166) của Bộ, vui lòng xem Kế Hoạch
Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Bộ. Các kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ cụ thể từ các cơ quan khác
của Bộ cũng có sẵn tại trang này. Rất mong nhận được ý kiến nhận xét của công chúng
để đảm bảo các chính sách của chúng tôi được áp dụng nhất quán trong toàn Bộ. Nếu quý
vị có ý kiến phản hồi hoặc đóng góp về Kế Hoạch Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Bộ, vui lòng
gửi email đến địa chỉ DOJLAWG@usdoj.gov. Ý kiến phản hồi sẽ giúp chúng tôi thiết lập
các phương thức giao tiếp và quy trình thủ tục tốt hơn vì chúng tôi liên tục thực hiện Kế
Hoạch Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Bộ.

