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 Arabic.
I need assistance in Arabic. 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.

مدينة بولينغ غرين
بطاقة طلب ترجمة
تقدم مدينة بوليغ غرين تقدم مدينة بوليغ غرين بطاقة طلب
ال يتكلمون ،ال يقرأون ، ،الترجمة الفورية لألشخاص الذين
ال يكتبون ،او ال يفھمون اللغة االنجليزية .بإمكانكم الحصول
على خدمات ترجمة فورية مجانية عند احتياجكم للمساعدة او
طلب المعلومات من قسم المدينة.
لخدمات الترجمة الفورية عبر الھاتف:
اطلب الرقم393-3444 :
لطلب معلومات حول الخدمات الحكومية للمدينة.
اطلب الرقم  9-1-1لحاالت الطوارئ،
والرقم  393-4000لطلب الشرطة.
يرجى عدم انھاء المكالمة اثناء انتظاركم للمترجم
لخدات الترجمة الفورية في احد مكاتب المدينة:
اظھر ھذه البطاقة لطلب مترجم فوري بدون ان تترتب عليك أية
تكاليف.
علما ً أن ھذه البطاقة غير مطلوبة اجباراً للحصول على خدمات
المترجم الفوري.
لمزيد من المعلومات ،يمكنك االتصال بمكتب منسق المجتمعات
الدولية على الرقم .393-3766 :او يمكنكم زيارة المكتب مجمع
مجلس المدينة على العنوان التالي:
City Hall Annex
1017 College Street,
Bowling Green, KY

-----------------------------------

انا اتكلم اللغة العربية
احتاج الى المساعدة باللغة العربية ،ارجو تزويدي بمترجم فوري
مؤھل.
ان مدينة بولينغ غرين تطلب من ادارات المدينة ضمان المساواة في
الحصول على برامجھا .للمعلومات حول حكومة المدينة او طلب
خدمة اطلب الرقم393-3444 :

* للحصول على خدمة اطلب الرقم* 393-3444 :

