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The person holding this card 
Does Not Speak English.  

Please provide them with 
interpretation assistance, 

or call 311 and ask for an interpreter.
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هيوستن أتحدثأنا   
هيوستن لغة على  الحصول طريقة  

 
 يقدم مجلس مدينة هيوستن خدمة ترجمة مجانية للعمالء الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية

تقدم هذه الخدمة بمعظم اللغات حين يستخدم العمالء خدمات مجلس المدينةو  
 

مهتجدون أسفل اإلعالن كارت الـ"أنا أتحدث" الذى يمكنكم استخدا  
 لكى تعلم موظفى مجلس المدينة بأى اللغات تتحدث

 
 كيف تستتخدم كارت الـ"أنا أتحدث" الموجود بأسفل اإلعالن
إطار منقطقم بطباعة هذه الورقة، ثم قص الكارت الموجود أسفل الورقة المحاط ب  

، واحتفظ به فى حقيبتك الشخصية أو حافظة النقود الخاصة بك.يهنبث قم  
نا أتحدث" ألى موظف عندما تزور مبنى مجلس مدينة هيوستن وتكون فى احتياج للمساعدة.أظهر كارت الـ"أ  

 
 بهذه الوسيلة أنت تخبرهم أنك تحتاج للمساعدة بلغتك الخاصة بك.

.للطوارئ 133( لطلب المساعدة أو رقم  831- 718- 1133)أو  133أيضا يمكنك اإلتصال برقم   
يك على الهاتف،عندما يقوم الموظف المختص بالرد عل  

  اتبع ببساطة التعليمات المكتوية على كارت الـ"أنا أتحدث" لطلب المساعدة

الشرطة      ئالمطاف   االسعاف 199اطلب رقم  :       
 

مجلس مدينة هيوستن   133اطلب رقم  :                     
 

 للحصول على مزيد من المعلومات: 
www.ispeakhouston.org 

 قم بقص هذا الكارت. واثته الى نصفين. واحتفظ به معك طوال الوقت ✂

Cut out the card below. Fold in half. Keep this card with you at all times. 
 

ساعة 42 مدار الـ رقم الخط الساخن لمجلس مدينة هيوستن على 133  

 اتبع الخطوات التالية للحصول على المساعدة:

.فى حالة الطوارئ( 133)أو أطلب رقم  133م اطلب رق – 3  

انتظر على الهاتف حتى يقوم أحد الموظفين بالرد عليك. – 4  

.عندما يقوم بالرد، قل " أتحدث اللغة العربية " – 1  

عندما يقوم أحد الموظقين بالرد عليك بالرد عليك بلغتك، أخبره بما تريد. – 2  

ئ، االسعافلطلب النجدة، المطاف 199اطلب         

لطلب مجلس مدينة هيوستن 199أطلب رقم   
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