City of Bowling Green
Language Access Card
The City of Bowling Green provides language
access to people who do not speak, read,
write, or understand English. You can get
free interpreter services when you need
assistance or information from a
City Department.
For interpreter services on the
telephone: Dial 393-3444 for
information about City government
services. Dial 9-1-1 for emergencies
and 393-4000 for police. Please do
not hang up while waiting for an
interpreter.
For interpreter services at a City
office: Show this card to request an
interpreter at no cost to you. This
card is not required to receive
interpreter services.
For more information you can contact
the International Communities
Liaison Office: Call 393-3766 or you
can visit the office at City Hall Annex,
1017 College Street,
Bowling Green, KY

I speak Vietnamese.
I need assistance in Vietnamese. Please
provide me with a qualified interpreter.
The City of Bowling Green requires City
Departments to ensure equal access to their
programs. For information about City
government or to request a service call
393-3444.
Request a Service at 393-3444.

Thành phố Bowling Green
Thẻ truy nhập ngôn ngữ
Thành phố Bowling Green cung cấp chương
trình hỗ trợ ngôn ngữ cho những người nào
không thể nói, đọc, viết hoặc hiểu tiếng Anh.
Quý vị có dịch vụ thông ngôn viên miễn phí
khi cần trợ giúp hay thông tin từ một cơ
quan của Thành phố.
Muốn có dịch vụ thông ngôn viên trên
điện thoại:
Quay số 393-3444 để được thông tin về
các dịch vụ của chính phủ tại thành phố.
Quay số 9-1-1 trong trường hợp khẩn cấp
và 393-4000 cho cảnh sát. Xin đừng cúp
máy trong khi chờ thông ngôn viên.

Muốn có dịch vụ thông ngôn viên tại một
văn phòng của thành phố:
Trình thẻ này để yêu cầu một thông ngôn
viên miễn phí. Không cần thẻ này mới xin
được dịch vụ thông ngôn viên.
Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên
hệ văn phòng liên lạc cộng đồng quốc tế
(International Communities
Liaison Office):
Gọi số 393-3766 hoặc quý vị có thể viếng
thăm văn phòng tại City Hall Annex,
1017 College Street, Bowling Green, KY

Tôi nói Tiếng Việt Nam
Tôi cần trợ giúp bằng tiếng Việt. Xin cung cấp
cho tôi một thông dịch viên chuyên nghiệp
Thành Phố Bowling Green đòi hỏi các cơ quan
của thành phố phải bảo đảm quyền sử dụng
bình đẳng các chương trình của họ. Để được
thông tin về chính phủ tại Thành phố hoặc để
yêu cầu một dịch vụ
Solicite un Servicio al 393-3444.

