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I.  تمھید 
اللغویة   ختالفاتاال . یجب أال تكون الخلفیاتو  األجناسو األعراق ومن مختلف الثقافات  شخاص والیة میشیغان ھي موطن أل

  أنشطةوللمشاركة في برامج  المتكافئة  الفرصو ھادفالوصول الیستحق الجمیع في میشیغان  .المشاركة و التواصلعائقاً أمام 
إدارة البیئة  بشأنھا. تم تطویر خطة  المدخالت تقدیمو ) في میشیغان EGLEوالبحیرات الكبرى والطاقة ( البیئة إدارة  خدماتو
) لضمان وصول  LEP(  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةوي لذ ) EGLE(میشیغان  في الطاقةوالكبرى   البحیراتو

 الجمیع إلیھا. 

  إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في میشیغانمن  )LEP(  اإلنجلیزیةالكفاءة المحدودة في اللغة ذوي تضع خطة  
)EGLE( )(  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةذوي  شخاصلتوفر لأل اإلداراتإرشادات على مستوى  )الخطةLEP(  

، أو أنشطتھا في الوقت  خدماتھاو ، مشاریعھاولبیئة والبحیرات الكبرى والطاقة، البرامج مبادرات إدارة ھادف وصول 
 ّ  ما یلي:  لة. تم تطویر الخطة لتكون متوافقة مع المناسب وبطریقة فعا

ذوي الكفاءة   شخاصلألبتوفیر وصول ھادف  )EGLE(  إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في میشیغان التزام .1
 ؛ ) LEP( اإلنجلیزیة المحدودة في اللغة 

لحمایة البیئة والصحة العامة من خالل إدارة   )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في میشیغان مھمة  .2
 موارد الھواء والماء واألرض والطاقة؛

 ؛ Civil Rights Act of 1964(1(  1964 من قانون الحقوق المدنیة لعام  ) Title VI( الباب السادس .3
   و ؛یةوثائق التوجیھال التنفیذیة و ) األنظمة Title VI(الباب السادس  .4
 . EO 13166(2( 13166األمر التنفیذي رقم   .5

 
II. مقدمة 

إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في  ا نھمضالمساعدة المالیة الفیدرالیة، ب  مستلمي بموجب القانون الفیدرالي، یُطلب من 
،  31964من قانون الحقوق المدنیة لعام )  Title VI(ألحكام الساریة من الباب السادس با  لتزام، اإل)EGLE( میشیغان
.  EPA(4(الوالیات المتحدة  في البیئةالتنفیذیة التي وضعتھا الوكالة الفیدرالیة ذات الصلة، ھنا، وكالة حمایة  األنظمةوكذلك 
) التمییز على أساس العرق أو اللون أو  EPAوكالة حمایة البیئة ( و  ) Title VI( التنفیذیة للباب السادس األنظمةتحظر 

  الباب السادس أنظمة) EPAاعدة مالیة فیدرالیة. تفسر وكالة حمایة البیئة ( األصل القومي في أي برامج أو أنشطة تتلقى مس
)Title VI ( ) الخاصة بھا لتطلب من جمیع المستفیدین من مساعدة وكالة حمایة البیئةEPA ھادف  ) توفیر وصول

 . )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصلأل

، عن الحاجة ستخدام المعدات، والتبرعات بالممتلكات الفائضةإالفیدرالیة المنح، والتدریب، وتشمل المساعدة المالیة 
برنامج أو نشاط المستلم بالكامل. ھذا   ) Title VI( السادسالفیدرالیة، یغطي الباب  األنظمةوالمساعدات األخرى. بموجب 

 یعني أن جمیع أجزاء عملیات المستلم مغطاة، حتى لو تلقى جزء واحد فقط من مؤسسة المستلم المساعدة الفیدرالیة. 

 
، تحسین الوصول إلى الخدمات  13166رقم الم ، وقع الرئیس بیل كلینتون األمر التنفیذي 2000أغسطس  آب/ 11في 

 Improving Access to Services for (.(EO 13166) اءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةلألشخاص ذوي الكف
Persons with Limited English Proficiency ( 121،  50. المسجل فیدرالیًا 65 ،166،  13  األمر التنفیذي رقم  

) فحص الخدمات التي تقدمھا، 1من الوكاالت الفیدرالیة:  13166 التنفیذي ). یتطلب األمر 2000أغسطس  آب/ 16في (
نظام لتقدیم ھذه الخدمات حتى   تنفیذو تطویرو، )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة لتحدید أي حاجة للخدمات 

) العمل على ضمان أن المستفیدین من المساعدة المالیة  2األشخاص من الوصول إلیھا، واألكثر صلة ھنا،   ھؤالء یتمكن
 . والمستفیدین )LEP( اإلنجلیزیة إلى المتقدمین من ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  اھادفً الفیدرالیة یوفرون وصوالً 

 
1 https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI-Overview 
2 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2000-08-16/pdf/00-20938.pdf  أنظر الموقع  
3 42 U.S.C. §§ 2000d to 2000d-7 
4 40 CFR Part 7 

https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI-Overview
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العدل، بالتنسیق مع   إدارةلتزامات الكیانات بموجب القانون الفیدرالي، قامت إ و 13166لتسھیل فھم األمر التنفیذي رقم 

، وھو مورد مصمم لمساعدة الوكاالت الفیدرالیة  www.lep.gov الموقع اإللكتروني الوكاالت الفیدرالیة األخرى، بتطویر
  اإلنجلیزیة المحدودة في اللغة الكفاءة  ذوي  شخاصإلى األالھادف الوصول والمستفیدین من المساعدة المالیة الفیدرالیة على 

)LEP( . 

الكفاءة  ذوي ل ، لدیھا أیًضا إرشادات)EPA( ھنا وكالة حمایة البیئةوالوكاالت الفیدرالیة التي یتم توفیر األموال منھا، 
ذوي    شخاصاألبالمستلمین المتعلقة  تاإجراءالتي توفر إطاًرا للمساعدة في توجیھ  )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 

لمتلقي   اتالبیئة اإلرشاد، نشرت وكالة حمایة 2004یونیو حزیران/  25. في )LEP(  اإلنجلیزیةالكفاءة المحدودة في اللغة 
  القومي األصل على أساسضد التمییز   (Title VI) السادسالمساعدة المالیة من وكالة حمایة البیئة فیما یتعلق بحظر الباب 

 Guidance to Environmental( 5ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصاأل الذي یؤثر على
Protection Agency Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition 

against National Origin Discrimination Affecting Limited English Proficient Individuals   (
لتوفیر وصول   ستخدامھ ا ) EPA( وكالة حمایة البیئة). قدمت اإلرشادات إطاًرا عاًما یمكن لمتلقي EPA LEPاتإرشاد(

 . )LEP(  اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  شخاصإلى األھادف 

.  سكان والیة میشیغانمكرسة لتقدیم خدمات عادلة لجمیع  ) EGLE( میشیغان  والطاقة فيإدارة البیئة والبحیرات الكبرى  
تخاذ  إل )EGLE( البیئة والبحیرات الكبرى والطاقةدارة یھدف تطویر وتطبیق وتحدیث ھذه الخطة إلى توفیر إطار عمل إل

 : یلي ما من خالل )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصألل ھادفخطوات معقولة لتوفیر وصول 

 إزالة الحواجز اللغویة.  .1
 تحسین خدمة العمالء.  .2
 . اإلدارةموظفي كادر ل اتتقدیم التوجیھ .3
ً عالیة الجودة   تصاالتاتوفیر  .4  . لفئات متنوعة  لغویا

III.  تعریفات 

على توصیل المعلومات بدقة باللغتین اإلنجلیزیة ولغة أخرى على    قدرتھوموظف في القسم أثبت كفاءتھ  - موظف ثنائي اللغة
  األقل. یمكن للموظف ثنائي اللغة التحدث أو الكتابة مباشرة إلى أحد األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

)LEP(   .بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة 

ھادف  بوصول  )LEP(الكافي لتزوید أحد األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  التواصل - الالتواصل الفعّ 
  المحدودة في تعلم اللغةالكفاءة الذین لیسوا من ذوي األشخاص إلى البرامج واألنشطة والخدمات والمعلومات التي یتلقاھا 

)LEP( برى والطاقة إدارة البیئة والبحیرات الك أعدت. على سبیل المثال، إذا)EGLE(  الشائعة المتكررةوثیقة األسئلة  
، فیجب ترجمة ھذه المعلومات إلى لغات بارزة للسماح إجراءاتھامتأثر على فھم  معین مجتمع لمساعدة باللغة اإلنجلیزیة 

 .نفسھا بالوصول إلى المعلومات )LEP(  ذوي القدرة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةألشخاص ل

شفھیًا إلى لغة أخرى (اللغة الھدف) مع   تحویلھاو تصال بلغة واحدة (لغة المصدر) إإلى  ستماعاالفعل  - الشفھیةالترجمة 
 . نفسھ المعنىبحتفاظ اإل

 الذي ینقل المعنى شفویا من لغة (لغة المصدر) إلى لغة أخرى (اللغة الھدف).  الشخص -المترجم 
 ________________________________ 
5 33Thttp://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2004-06-25/pdf/04-14464.pdfالموقع  أنظر   

 

  لغتھم األساسیة و كالذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة األشخاص  - )LEPو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة (وذ  شخاصاأل
ذوي الكفاءة المحدودة في  األشخاص  لدیھم قدرة محدودة على القراءة أو الكتابة أو التحدث أو فھم اللغة اإلنجلیزیة. قد یكون 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2004-06-25/pdf/04-14464.pdf%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2004-06-25/pdf/04-14464.pdf%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2004-06-25/pdf/04-14464.pdf%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%B1
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تحدث أو الفھم)، ولكن  مؤھلین في اللغة اإلنجلیزیة ألنواع معینة من التواصل (على سبیل المثال، ال) LEP(اللغة اإلنجلیزیة 
 (مثل القراءة أو الكتابة).   لألنواع األخرى من التواصل )LEP(  ال یزالون من ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

 

  ذو المساعدة اللغویة  التي تؤدي  إلى التواصل الدقیق، في الوقت المناسب، والفعال دون أي  تكلفة على  الفرد - الھادف الوصول 
، یشیر  )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاص. بالنسبة لأل)LEP( الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 

بوصول متساٍو إلى حد   شخاصاأل ھؤالء الوصول الھادف إلى الجھود المعقولة لتوفیر خدمات المساعدة اللغویة لضمان تمتع
 . )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة كبیر إلى برامج وأنشطة 

 بشكل أكثر فاعلیة.  شخصھي اللغة التي یتواصل بھا ال شخصاللغة األساسیة لل - األساسیة اللغة

 . دارةاإل  یشیر المصطلحان "برنامج أو نشاط" ومصطلح "برنامج" إلى جمیع عملیات - برنامج أو نشاط

 بلغة أخرى (اللغة الھدف).  لھُ النص المكتوب من لغة (لغة المصدر) إلى نص مكتوب مكافئ  ستبدالا - الترجمة

الشخص الذي ینقل نًصا مكتوبًا من لغة واحدة (لغة المصدر) إلى ما یعادلھا في نص مكتوب بلغة أخرى (اللغة   - المترجم 
 الھدف). 

مادة ورقیة أو إلكترونیة تعتبر بالغة األھمیة للوصول إلى برامج اإلدارة وأنشطتھا وخدماتھا، أو تحتوي على   -  وثیقة حیویة
، أو   یعتمد تصنیف الوثیقة على أنھا "حیویة  "على أھمیة البرنامجات التي یتطلبھا القانون. معلومات حول اإلجراءات أو العملی

إذا لم  ) LEP( الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  للشخص ذو المعلومات، أو اللقاء، أو الخدمة المتضمنة، والنتیجة بالنسبة 
 المناسب. یتم تقدیم المعلومات المعنیة بدقة أو في الوقت 

IV.  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةذوي لألشخاص الفعّالة سیاسة العناصر 

 الذین یحتاجون إلى المساعدة اللغویة.  )LEP(  ذوي القدرة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاص األتحدید  .1
المقاطعات األساس على مستوى البرنامج   مكاتبو )EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة توفر أقسام 

  شخاص األستخدام العدید من الطرق لتحدید إ. یتم بھا ةالعام وُمشاركةلتحدید الحاجة إلى المشاركة العامة  المشروعو
ذوي الكفاءة المحدودة في    شخاصاأل، بما في ذلك التفاعل المسبق مع )LEP(  اللغةالمحدودة في تعلم الكفاءة ذوي 

التنسیق مع الوكاالت األخرى؛ والتواصل مع أصحاب   ؛ستخدام المعلومات الدیموغرافیةإ ؛)LEP( اللغة اإلنجلیزیة 
 المصلحة. 

 تقدیم المساعدة اللغویة.  التي یتم من خاللھا طرقالتحدید  .2
خطوات معقولة لضمان ترجمة المستندات الحیویة أو   )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة ستتخذ 

إدارة البیئة  المتأثرین. ستتخذ  )LEP(  ترجمتھا إلى لغات األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة
أو   شفوي  ستخدام مترجمإتصال بإجراء اإلأیًضا خطوات معقولة لضمان  )EGLE(والبحیرات الكبرى والطاقة 

   مترجم مؤھل أو موظف ثنائي اللغة.

 تدریب الموظفین  .3
الحالیین على   )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة سیتم تدریب جمیع الموظفین الجدد وموظفي 

 التالیة:  المواضیع

 مبادئ العدالة البیئیة  •
 متطلبات عدم التمییز الفیدرالیة  •
 )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاصلیات القسم تجاه األمسؤو •
 رة داخدمات المساعدة اللغویة التي تقدمھا اإل •
 حتیاجات اللغویة وتقدیم المساعدة اللغویة إجراءات تحدید اإل  •
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 توثیق طلبات المساعدة اللغویة والخدمات المقدمة  •
 المتعلقة بالمساعدة اللغویة. إجراءات التعامل مع الشكاوى  •

 
 . )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  لألشخاصتقدیم إشعار  .4

ستراتیجیات  إ، سیتم تطویر )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصاأل بعد تحدید مجموعات
تصال بالمجموعات المجتمعیة  المناسبة. سیتم اإل اإلعالم ل ستخدام وسائإلتقدیم إشعار عن برنامج أو خدمة أو نشاط، ب

الغرف   مجموعات الكنائس, ،المدارس، وكذلك )LEP(  التي تخدم السكان ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة
 ة. ق العوالكیانات األخرى ذات ال , التجاریة

V.  ربعةألاتحلیل العناصر 
تحلیًال مرنًا یعتمد  ) EPA(التابع لوكالة حمایة البیئة  ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةذوي الكفاءة   األشخاص یوفر دلیل

لمساعدة المتلقین على تحدید ما إذا كانوا یتخذون خطوات معقولة لضمان الوصول الھادف   األربعة العوامل  ذاتعلى الحقائق 
ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. سیتم تخصیص ھذا التقییم لكل من   األشخاص إلى برامجھم وأنشطتھم من قبل 

   والبرنامج والنشاط المعني.المتلقي  برامج وأنشطة المتلقي، حیث تعتمد الخطوات المعقولة على كل منالمتلقي و
 

لتحدید   األربعة العوامل ذاتالمعلومات المقدمة في التحلیل  )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة ستستخدم 
   لتقدیم المساعدة اللغویة. العامة  طلب من جمھورالستباقي دون الحاجة أوالً إلى إالحاجة إلى خدمات اللغة بشكل 

 
 

في میشیغان المؤھلین للخدمة أو   )LEP(ذوي القدرة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاص : عدد أو نسبة األ 1العامل 
 . )EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة المحتمل أن یواجھوا خدمات 

 
حتمالیة الحاجة إلى خدمات  إ ، زادت )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  األشخاصكلما زاد عدد أو نسبة 
في األقلیات السكانیة المؤھلة لبرامجھا أو أنشطتھا   )EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة لغویة. یجب أن تفكر 

الكفاءة  بسجالت لعدد أو نسبة األشخاص ذوي  ظحتفااال قد تكون محرومة بسبب الحواجز اللغویة الحالیة. یجب  لكنھاو
 . البرنامجیسعون للحصول على خدمات من  الذین والمحدودة في تعلم اللغة  

 
)  1أربعة تصنیفات لمدى جودة تحدث الناس للغة اإلنجلیزیة (  ) U.S. Census Bureau( مكتب اإلحصاء األمریكي لدى

  شخاصاأل )EGLE(إدارة البیئة ) "لیس جیدًا على اإلطالق". سوف تعتبر 4) "لیس جیدًا" ، ( 3) "جید" ، (2"جیدًا جدًا" ، (
وفقًا لمكتب   ).LEP( اإلنجلیزیة ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  األشخاصكالذین یتحدثون اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًا"  

الى  لغة أخرى  میشیغانبالمائة) من سكان  9.6(  898,817، یتحدث  ) U.S. Census Bureau( األمریكياإلحصاء 
میشیغان ھي  والیة اإلنجلیزیة في المنزل. كما ھو موضح في الجدول أدناه، فإن أفضل خمس لغات یتم التحدث بھا في  جانب

)  32,315(  األلمانیةو) 50,366الماندرین والكانتونیة (  اضمنھالصینیة، ب، )138,749العربیة ( ، )279,967اإلسبانیة (
یُقدّر قسم الحقوق المدنیة التابع إلدارة میشیغان حول   . 6)265,33( ألخرى آسیویة ا واألمھریة والصومالیة واللغات األفرو

 Not Without( حتیاجاتاإل وتقییم  اإلحصاء األمریكي وبحسب تعداد لیس بدونوضعاف السمع    ،المكفوفین الصم، الصم
Us Census and Needs Assessment(   733,356بأن  )یعانون من الصمم  بالمائة) من سكان میشیغان  7.4

 . 7 والصم المكفوفین وضعاف السمع
 _______________________________ 

6  ، ، تقديرات لـ   2018-2014مكتب اإلحصاء األم���ي �ة للسكان   5إستب�ان المجتمع األم���ي � ل من خالل القدرة ع� التحدث باللغة اإلنجل�ی � ي الم��
ي يتم التحدث بها �� سنوات، اللغة الىت

، م�ش�غان، الجدول 5بعمر     B16001 سنوات وأ���
   )ntage=2018&tp=false&g=0400000US26&moe=falsehttps://data.census.gov/cedsci/table?hidePreview=true&tid=ACSDT5Y2018.B16001&vi( 

7 https://notwithoutusmich.org/wp-content/uploads/2019/09/MDCR-NWU-Viewbook_FINAL_09182019.pdf 
أیًضا مراعاة اللغات التي لم یحددھا مكتب اإلحصاء األمریكي   )EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة یجب على 

 ولكنھا ال تزال ذات صلة في میشیغان، باإلضافة إلى مراعاة اللھجات المختلفة للغات المنطوقة. 

https://data.census.gov/cedsci/table?hidePreview=true&tid=ACSDT5Y2018.B16001&vintage=2018&tp=false&g=0400000US26&moe=false
https://notwithoutusmich.org/wp-content/uploads/2019/09/MDCR-NWU-Viewbook_FINAL_09182019.pdf
https://notwithoutusmich.org/wp-content/uploads/2019/09/MDCR-NWU-Viewbook_FINAL_09182019.pdf
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 اللغة المستخدمة في المنزل: 
 و ما فوق سنوات   5  عمرمن   السكان

 عدد األشخاص 

 9,385,114 المجموع الكلي 
 8,486,297 یتحدثون اإلنجلیزیة فقط 

 279,967 سبانیةاإل
 183,923   " لیزیة بشكل جید جدًاج یتحدثون اإلن    
 96,044 "یتحدثون اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًا    
 138,749 یة عربال

 80,296 " جدًا  لیزیة بشكل جیدج اإلنیتحدثون     
 58,453 "جدًااإلنجلیزیة أقل من "جید یتحدثون     

 50,366 الصینیة (الماندرین والكانتونیة)
 25,057 " جدًا  لیزیة بشكل جیدج اإلنیتحدثون     
 25,309 "اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًایتحدثون     
 32,315 لمانیةاأل
 27,240 " جدًا  لیزیة بشكل جیدج اإلنیتحدثون     

 5,075 "اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًایتحدثون 
 33,265 األمھریة والصومالیة واللغات األفرو آسیویة األخرى 

 18,934 " جدًا اإلنكلیزیة بشكل جید  یتحدثون     
 14,331 "اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًایتحدثون     

أداة تفاعلیة لمساعدة المستخدمین في العثور على   lep.gov/maps  الموقع اإللكتروني الموجود على  Mapیوفر تطبیق 
. وكالة حمایة البیئة األمریكیة  )LEP(  اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  األشخاصعدد اللغات التي یتحدث بھا 

)EPA() أداة فحص العدالة البیئیة ورسم الخرائط ،EJSCREEN  ھي أیًضا أداة جیدة لتحدید األسر المعزولة لغویًا أو (
وتوفر معلومات عن اللغات المنطوقة (إضافة خرائط> مزید من  ) LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

 . (Add Maps>More Demographics>Category>Language)أو  المعلومات السكانیة> الفئة> اللغة)

ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة   شخاص ه المقاطعات في والیة میشیغان التي تضم أعلى إجمالي لألیوضح الجدول أدنا
ھذه   )EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة . سوف تعتبر 8اإلنجلیزیة (یتحدثون اإلنجلیزیة أقل من "جید جدًا")

  األنشطةوحتمالیة البرامج إ. إن )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  المقاطعات كمقاطعات ذات أولویة في
 أعلى.ھي في ھذه المقاطعات لمواجھة السكان ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  الخدماتو

 _______________________________ 
8 American Community Survey, 2018: 1-Year Estimates, TableID S1601 
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(نسبة مئویة   )LEP(إجمالي ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  مقاطعةال
 من إجمالي السكان)

 94,038 (37.6%)  (Wayne) واین
 55,730 (4.7%)  (Oakland) اوكالند

 46,380 (5.6%)  (Macomb) ماكومب
 30,750 (5.0%)  (Kent) كینت

  15,631 (4.4%)  (Washtenaw)واشتناو
 12,900 (4.7%)  (Ingham) ام كإن

 
النطاق الجغرافي لبرامجھا وأنشطتھا وخدماتھا   عتباراال  نظر في) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة ستأخذ 

من المحتمل مواجھتھم أو تأثرھم.   الذین (LEP) اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في اللغة   شخاصعند تحدید عدد أو نسبة األ
ما إذا  ) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة تخاذ قرار بشأن تصریح مقترح، ستحدد إعلى سبیل المثال، في حالة 

موجودة بالقرب من المنشأة. یمكن تحدید مجموعات ) LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة   من كانت مجموعات
ستخدام األدوات الموضحة أعاله،  إلتعداد، بلمن خالل فحص أحدث بیانات ) LEP(ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  

منطقة، ووكاالت الحكومات المحلیة، والمنظمات ال ) في EGLE( إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة  تصال بموظفيواإل
 المجتمعیة، وأعضاء المجتمع، وغیرھم. 

 
مراعاة عدد   العامة  الذین یتفاعلون مع جمھور) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة یجب على جمیع موظفي 

إلدراجھم في المشاركة العامة. لكل إجراء، سیتم إجراء  ) LEP(الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ذوي  شخاصألاونسبة 
إدارة البیئة  . سیاسة ھادفواألقلیات والسكان ذوي الدخل المنخفض لضمان الوصول ال )LEP(  شخاصألا تقییم لتحدید عدد 

  ةرقم الموالسیاسة ) EGLE(إدارة البیئة  ، عدم التمییز في برامج 024-09 ة رقم) المEGLE(والبحیرات الكبرى والطاقة 
تباعھا أیًضا لضمان حصول جمیع المجموعات على اإلخطار  إ، سیاسة المشاركة العامة في قرارات القسم سیتم 007- 09

 الوصول. إمكانیة و
 

  تابع  برنامج أو نشاط أو خدمةل )LEP( ذوي القدرة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاصمواجھة األ تواتر: 2العامل 
 . )EGLE( دارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة إل

 
تصال أو التي  أكبر قدر ممكن من الدقة، عدد مرات اإلوعلى بتقییم ) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة ستقوم 

ذوي القدرة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة الذین یطلبون المساعدة. سیتم جمع   شخاصألاتصال مع إیجب أن یكون لدیھم 
الذین یتفاعلون مع أعضاء المجتمع على أساس  ) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة المعلومات من قبل موظفي 
 خدمات لغویة محسنة على: منتظم. ستعتمد الحاجة إلى  

 تصال الموظفین مع مجموعة لغویة،إ تواتر •
عن خدمات من أحد    )LEP( عدد المرات التي یبحث فیھا األشخاص ذوو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة •

 البرامج، و 
  نوع الخدمات اللغویة المطلوبة. وما ھ •
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نظراً إلى   .9  من خالل أقسامھا ومكاتبھا ومقاطعاتھا المختلفة) EGLE(إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة یتم تنفیذ مھمة 
), تختلف طبیعة و  تواتر  EGLE(  إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقةالنشاطات و الخدمات المتنوعة ألقسام و مكاتب 

لذلك،   ستجابة ا    . (LEP)ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصاألو التفاعل مع الجمھور العامة و  االتصال
خطوات معقولة لضمان وصول    )EGLE( والبحیرات الكبرى والطاقة إدارة البیئة سیتخذ كل قسم من أقسام ومكاتب 

مكتب المدعي العام  . سیتشاور األنشطةوإلى جمیع البرامج  )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة األشخاص 
 حسب الحاجة. ومع األقسام والمكاتب  للعدالة البیئیة

للسكان ذوي   )EGLE( الكبرى و الطاقة والبحیرات  إدارة البیئةبرنامج أو نشاط أو خدمة  أھمیةو: طبیعة 3العامل 
 . )LEP( المھارة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

لنشاط  ل الضرورة الملحةأھمیة و/أو  عتباراال نظر في ) EGLE( والطاقة الكبرى  والبحیرات  إدارة البیئةیجب أن تأخذ 
إدارة البیئة  ، زادت الحاجة إلى توفیر خدمات لغویة محسنة. یجب أن تحدد ضرورتھاالمنجز. كلما زادت أھمیة الخدمة أو 

ما إذا كان رفض أو تأخیر الوصول إلى البرامج أو األنشطة أو الخدمات أو المعلومات  ) EGLE( والطاقةالكبرى   والبحیرات
. على سبیل  )LEP(  غة اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في الل  شخاصیمكن أن یكون لھ تأثیرات فوریة أو شدیدة على األ

الذین قد یتأثرون سلبًا بالتلوث الفوري لمصدر المیاه أو إطالق مواد   شخاصاأل ھؤالء المثال، یختلف توصیل المعلومات إلى 
 . )recycling( الھواء عن الحاجة إلى توفیر معلومات حول الجھود المبذولة لزیادة إعادة التدویر عبر كیمیائیة سامة محمولة  

  شخاصألامساعدة لاإلجمالیة  التكلفةو) EGLE( الكبرى والطاقة  والبحیرات  إدارة البیئةدى  ة ل وفر: الموارد المت4العامل 
 . )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

 
عتبار مستوى الموارد والتكالیف لتقدیم خدمات المساعدة  بعین اإل ) EGLE( والطاقة الكبرى  والبحیراتإدارة البیئة ستأخذ 

الكبرى   والبحیرات إدارة البیئة قوممن القدرة على تقدیم الخدمات، ست الیف التكمسألة  حد المخاوف بشأناللغویة. عندما ت 
خیارات أخرى بما في ذلك التنسیق مع الوكاالت الحكومیة وغیر الحكومیة األخرى،  ) النظر في إیجاد EGLE( والطاقة

المحدودة في   الكفاءةذوي  شخاصلأل ھادف، وآلیات أخرى لضمان الوصول الحدیثةموارد جدیدة وتكنولوجیا   والعثور على 
)  LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصاأل. ستُستمد األموال المتاحة لخدمات )LEP( اللغة اإلنجلیزیة 

عتمادًا على البرنامج  إ ستختلف والحالیة  ) EGLE( والطاقةالكبرى   والبحیراتإدارة البیئة بالكامل من صنادیق تشغیل 
   والخدمات المقدمة.

 

 

 

 __________________________________ 
9  See EGLE’s Organizational Chart at https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3306_70582-54671--,00.html 

 

  

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3306_70582-54671--,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3306_70582-54671--,00.html
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VI.  المالذ اآلمن 
  )LEP(  اللغة اإلنجلیزیةالمحدودة في الكفاءة ذوي  شخاصأل) واEPA(وكالة حمایة البیئة األمریكیة   توفر إرشادات

للمستلم بموجب "المالذ اآلمن"   المكتوبةالترجمة  لتزاماتال متثالاالمعیار "المالذ اآلمن". یتضمن الدلیل القوي على 
توفیر ترجمات مكتوبة للمستندات الحیویة لكل مجموعة لغة مؤھلة من ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة تشكل  

تأثر أو  لل تعرضھم المؤھلین للخدمة أو من المحتملشخاص ألاشخص، أیھما أقل، من عدد  1,000بالمائة أو  5
   .المواجھة

 للمستندات األخرى، إذا لزم األمر، شفھیًا.) EGLE( والطاقةالكبرى   والبحیرات إدارة البیئةیمكن تقدیم ترجمة 
ینطبق معیار "المالذ اآلمن" على ترجمة المستندات المكتوبة فقط. ال یؤثر على شرط توفیر وصول ھادف إلى  

خالل مترجمین شفویین مختصین حیث تكون خدمات   من  )LEP(  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةشخاص ألا
   اللغة الشفویة مطلوبة ومعقولة. 

 
قرار بشأن وقت تقدیم   تخاذ اكدلیل عند  "المالذ اآلمن" معیار) EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئةستستخدم 
 ة. مكتوبالترجمة ال

 
VII. الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ذوي شخاصأللخطار تقدیم اإل (LEP) 

المحدودة في اللغة  الكفاءة ذوي شخاص ألابما یلي لضمان إبالغ ) EGLE( والبحیرات الكبرى والطاقة  إدارة البیئةستقوم 
 ة: وفربشأن الخدمات المت(LEP) اإلنجلیزیة 

اإلنجلیزیة التي تنص على أن خدمات الوصول  ة بلغات أخرى غیر توفراإلرشادیة، الم النشراتوتطویر الكتیبات  •
 ة. وفر إلى اللغة مت

 الفنیة.  المصطلحاتومن تعریف اللغة    التأكدو قدر اإلمكان بلغة واضحة   الوثائقوتوفیر ترجمة للمعلومات  •

التي ال   جتماعياالالتواصل  وسائلو بشأن محطات الرادیو والتلفزیون والصحف  اإلشعاراتوتوفیر المعلومات  •
 تتحدث باللغة اإلنجلیزیة. 

، والمنظمات المجتمعیة، ومنظمات  (LEP) اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  شخاص مع األ مشاركةال •
الصم، والصم المكفوفین، وضعاف السمع، لتقدیم إشعار  شخاص ألاالعمال المھاجرین، والوكاالت التي تعمل مع 

، باإلضافة إلى الحصول على  )EGLE(  و البحیرات الكبرى و الطاقة ارة البیئةإدحول برامج وخدمات وأنشطة 
 المساعدة اللغویة. في  واآلراء الھادفة تعلیقاتال

ومواد أخرى، باإلضافة إلى معلومات  )LEP(ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاصاأل نشر خطة •
على  )EGLE( الكبرى والطاقة والبحیرات  إدارة البیئةحول كیفیة الوصول إلى خدمات المساعدة اللغویة على موقع 

 . اإلنترنت

بلغات  وكذلك   المھتمین اآلخرین شخاصتقدیم المعلومات واإلشعارات لمنظمات المجتمع والھیئات الحكومیة واأل •
بأي    )EGLE(  الكبرى و الطاقة  والبحیرات إدارة البیئةأخرى غیر اإلنجلیزیة. سوف یمنحھم ھذا الفرصة إلبالغ 

 ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. لحتیاجات إ

خدمات  )  EGLE( والطاقة الكبرى  والبحیرات  إدارة البیئةیوًما تقویمیًا، ستوفر  14مع إشعار مسبق ال یقل عن  •
عامة. ستشمل خدمات الترجمة لغة أجنبیة    استماعأو جلسة  اجتماعوالمترجم الفوري في أي  التحریریة الترجمة

لھا   تستجیبوأیًضا في الطلبات ) EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیراتإدارة البیئة  وإشارات لضعاف السمع. ستنظر 
 یوًما تقویمیًا إن أمكن.  14في أقل من 

 ذوي القدرة المحدودة في اللغة  شخاص األالبیان التالي حول اإلشعارات العامة والمنشورات التي یستخدمھا  یمقدت •
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، كما ھو موضح في سیاسة القسم بشأن المشاركة العامة في قرارات القسم، بما في ذلك اللغات   (LEP) اإلنجلیزیة 
 األخرى غیر اإلنجلیزیة: 

/ جلسة   جتماعاال الذین یحتاجون إلى مساعدة لغویة أو تسھیالت للمشاركة الفعالة في  شخاص"یجب على األ
ریخ قبل  ا[أدخل الت  ریخات  تصال ورقم الھاتف] قبلسم جھة اإل إتصال بـ [أدخل ختر ما ھو مناسب] اإلإ[ ستماعاال

  و/ أو   التحریریة  والسمع والترجمة ةالنقل و/ أو البصری  وسیلة الجلسة] لطلب اللغة،ریخ اجتماع / تأسبوعین من اإل
 مساعدة أخرى ". أي 

جتماعات  توفیر المعلومات بلغات مختلفة مع إشعار خدمات المساعدة اللغویة والحقوق في األماكن العامة وفي اإل  •
 العامة.

حول متطلبات توفیر وصول ھادف إلى   )EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیراتتوفیر التدریب لموظفي إدارة البیئة   •
  بلغات (LEP) اإلنجلیزیةذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  شخاصأللالبرامج أو األنشطة أو الخدمات أو المعلومات 

 أخرى غیر اإلنجلیزیة. 

 . التحریریة للموظفین ثنائي اللغة ومقدمي خدمات الترجمة الشفویة والترجمة  تصالابقائمة جھات  حتفاظاال •

)   U.S. Census Bureau(الصادرة عن مكتب اإلحصاء األمریكي  I-Speakع بطاقات تعریف اللغة یوزت •
أثناء أداء  (LEP) اللغة اإلنجلیزیةعلى الموظفین المیدانیین الذین قد یواجھون األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في 

على الموقع    I-Speakوظائفھم الیومیة. یمكن الحصول على بطاقات 
http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf . 

 

VIII. خدمات المساعدة اللغویة إختیار 

شخصیًا أو عبر خدمة الترجمة الفوریة عبر  الحضور الخدمات اللغویة: الترجمة الشفویة (ھناك طریقتان رئیسیتان لتقدیم 
تحدد  سمن تحلیل العوامل األربعة،  نتھاءاالخدمة اللغة أمر بالغ األھمیة. عند   دقةو الھاتف) والترجمة التحریریة. جودة 

 الضروري والمعقول بین االثنین. التوازن  )EGLE( الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئة

كل من  للقیام بمؤھلین متعاقدین مترجمین   بشكل أساسي على )EGLE( والبحیرات الكبرى والطاقةإدارة البیئة ستعتمد 
بتطویر فریق لغوي   )EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیراتإدارة البیئة  یة. سوف تقوم شفوالوالتحریریة  ةترجمالخدمات 

یتكون من موظفین یتحدثون لغتین للمساعدة في مراجعة المستندات المترجمة للتأكد من دقتھا وتقدیم الدعم للتفاعل مع  
  الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئة . سیعمل موظفو (LEP) ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةاألشخاص 

)EGLE(   سیتم  ومتى لتحدید كیف   للعدالة البیئیة ي العام دعفي قسم الدعم البیئي و/أو مكتب الم تصالاالمع مسؤولي
 تقدیم خدمات المساعدة اللغویة. 

 ، تحت أي ظرف من الظروف. Google Translateالترجمة اآللیة، مثل  )EGLE(إدارة البیئة لن تستخدم 

الطرق التالیة لتقدیم خدمات الترجمة الفوریة الشفھیة وخدمات الترجمة التحریریة یجب النظر إلیھا واستخدامھا بناًء على  
 : )EGLE( الكبرى والطاقة  والبحیراتالبیئة  تقییم الحاجة إلدارة 

الكبرى   والبحیرات البیئةإدارة . ستعتمد التحریریةوالترجمة الفوریة  لقیام بل مؤھلینمترجمین  التعاقد وتوظیف  .1
  إدارة البیئةبشكل أساسي على ھذه الخدمات عند تقدیم المساعدة اللغویة. ستستخدم  )EGLE( والطاقة

ین المؤھلین و/ أو المعتمدین للتواصل باللغتین اإلنجلیزیة ولغة  تعاقدالم )EGLE( والطاقةالكبرى   والبحیرات
، ولدیھم معرفة بالمصطلحات المتخصصة في كلتا  )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاصاأل

 اللغتین، ویفھمون ویتبعون قواعد السریة ذات الصلة. 

http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf
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ذوي الكفاءة   شخاصاألتواصل باللغتین اإلنجلیزیة ولغة معتمدون للالمؤھلون و/ أو الموظفون ثنائیو اللغة ال .2
المناسبة. سیقدم   التحریریةو وتلقوا تدریبًا على بروتوكول الترجمة الفوریة )LEP(المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 

الذین یتطوعون لیكونوا جزًءا من فریق اللغة بشكل   )EGLE(  والطاقةالكبرى  والبحیرات  إدارة البیئةموظفو 
ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة   شخاصاألأساسي الدعم لضمان دقة المستندات المترجمة والتفاعل مع 

   اإلنجلیزیة.

ستخدام خدمات الترجمة عبر الھاتف (أو مؤتمرات الفیدیو). قد تكون ھناك حاجة لھذه الخدمات عند عقد  إ .3
   .فتراضیةإ فعالیاتأو  جتماعاتا

ذوي   شخاصأللالشراكة مع اإلدارات أو الوكاالت أو المتطوعین المجتمعیین اآلخرین الذین یقدمون خدمات  .4
ولضمان أن الخدمات اللغویة المقدمة  الى أقصى حد  الموارد  زیادة ل )LEP(  اإلنجلیزیةالمحدودة في اللغة الكفاءة 
 حتیاجات المجتمع الذي یتم خدمتھ. إتناسب 

ذوي    على  )EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیرات  إدارة البیئةستعانة بأفراد األسرة أو األصدقاء. لن تعتمد اإل .5
أفراد األسرة أو األصدقاء أو المترجمین الفوریین غیر   ) من LEP(  اإلنجلیزیةالمحدودة في اللغة الكفاءة 

ذوي الكفاءة  شخاصاألالرسمیین اآلخرین لتوفیر وصول ھادف إلى البرامج واألنشطة المھمة. قد یختار 
، على نفقتھم الخاصة، بدالً من خدمات اللغة  ختیارھمامترجم من  ستخداما) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة 

 أو كمكمل لھا.  )EGLE( الكبرى والطاقة  والبحیرات  إدارة البیئةالتي توفرھا 

 فوریون)المترجمون الخدمات اللغة الشفویة (

بشكل أساسي على التعاقد مع مترجمین فوریین مؤھلین. یمكن   )EGLE( والطاقةوالبحیرات الكبرى  إدارة البیئة ستعتمد 
ستخدام المترجمین  إثنائي اللغة للمساعدة في دعم  )EGLE( الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئة ستخدام موظفي إأیًضا 

  )EGLE( ى والطاقةالكبر والبحیرات إدارة البیئةستخدام المترجمین الفوریین، ستضمن إالفوریین المتعاقد معھم. عند 
إظھارھم الكفاءة والقدرة على توصیل المعلومات بدقة باللغتین اإلنجلیزیة واللغة األخرى، ولدیھم معرفة بكلتا اللغتین بأي  

 مصطلحات أو مفاھیم متخصصة، ویفھمون ویتبعون قواعد السریة والحیاد. 

 )التحریریة خدمات اللغة المكتوبة (الترجمة

المستندات الحیویة: یعتمد تصنیف المستند على أنھ "حیوي" على أھمیة البرنامج، أو المعلومات، أو اللقاء، أو الخدمة  
إذا لم یتم تقدیم المعلومات المعنیة بدقة   )LEP( ذو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة   شخصللالمتضمنة، والنتیجة بالنسبة 

البرنامج. تنقسم المستندات المصنفة   مكاتبو ید الوثائق التي تعتبر "حیویة" من قبل األقسام أو في الوقت المناسب. یتم تحد
وقسم أو مكتب برنامج، ووثائق   شخصمحدد یتعلق بمسألة بین  تواصل مكتوب:  واسعتینعلى أنھا "حیویة" عموًما إلى فئتین 

 . واسعموجھة أساسًا إلى عامة الناس أو جمھور  

أو التأخیر في الوصول إلى الخدمات أو المعلومات یمكن أن یكون لھ آثار   الرفض یحتاج البرنامج إلى تحدید ما إذا كان 
  . القرارات التي یتخذھا برنامج)LEP(  ذو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخصلاخطیرة أو حتى مھددة للحیاة على 

في   حتوي على الرصاصی ي ذ الإلزامیًا، مثل برامج تعلیمیة معینة حول الطالء معینًا لجعل نشاطًا أو تحذیًرا أو إشعاًرا  معین
 بمثابة دلیل قوي على أھمیة البرنامج. یمكن أن تكون واألطفال،  تركیبتھ األساسیة

أو غیرھا من الوثائق المصممة   لتوعیةاعند النظر في خاصة قد یكون من الصعب تحدید الوثائق الحیویة وغیر الحیویة، 
لزیادة الوعي بالحقوق أو الخدمات. على الرغم من أن الوصول الھادف إلى البرنامج یتطلب وعیًا بوجود البرنامج، فإننا ندرك  

ھذا من   )Title VI( أنھ سیكون من المستحیل تقریبًا ترجمة كل جزء من مواد التوعیة إلى كل لغة. ال یتطلب الباب السادس
 . ذلك من الوكاالت الفیدرالیة  13166تلقي المساعدة المالیة الفیدرالیة، وال یتطلب األمر التنفیذي  م
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المحدودة في اللغة   الكفاءةذوي  شخاصقد یؤدي إلى حرمان األمعین نقص الوعي بوجود برنامج  فإن  في بعض الظروف
حتیاجات  إ بتقییم   )EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیراتلبیئة إدارة امن الوصول الفعلي. من المھم أن تقوم )  LEP( اإلنجلیزیة 

 نتظام لتحدید ما إذا كان ینبغي ترجمة مواد التوعیة الھامة. إمجموعات الخدمة المؤھلة ب
 

) بوصول ھادف  LEPالمحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ( الكفاءةذوي  شخاص إلى تزوید األ المكتوبة تصاالت تھدف ترجمة اإل
الكبرى   والبحیرات  إدارة البیئة) شكوى تمییز إلى LEP(  شخاصاألھؤالء إلى المعلومات الھامة. على سبیل المثال، قد یقدم 

الرد   )EGLE( والطاقةالكبرى   والبحیراتإدارة البیئة  بلغة غیر اإلنجلیزیة وفي ھذه الحالة یجب على  )EGLE( والطاقة
 بلغتھم األساسیة.  )LEP(ذوي الكفاءة المحدودة  شخاص األھؤالء  على

 
المستندات  فیما یتعلق بالوثائق المخصصة للتوعیة العامة أو لجمھور عریض، یجب على كل قسم ومكتب برنامج ترجمة 

نسبة كبیرة من السكان أو   الى خدمةتقدیم حیث یتم   )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  شخاص"الحیویة" لأل
 تأثرھم بإجراءات المكاتب. 

 
  شخص معین تصال بین ، أو اإلواسعقد تتضمن بعض األمثلة على المستندات الحیویة المخصصة للتوعیة العامة أو جمھور 

 وقسم أو مكتب برنامج، ما یلي على سبیل المثال ال الحصر: 
 

 الكتیبات •
 حقائق صحائف   •
 الجواب وسؤال المستندات  •
 تصریحات صحفیھ  •
 التقاریر البیئیة  •
 قرارات الوكالة النھائیة  •
 ستجابة للطوارئ المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبیعیة وجھود اإل •
 الموافقة والشكوى  اراتمإست •
 أو الخدمات نافعالم  تخفیضإخطارات مكتوبة بالحقوق أو الرفض أو الخسارة أو  •
 عنھُ   والكف عن أمر معین   إخطارات اإلجراءات التأدیبیة أو المخاطر البیئیة أو أوامر التوقف •
مساعدة اللغة  ام إستخدب )LEP(  المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةالكفاءة اإلخطارات التي تنصح األشخاص ذوي  •

 المجانیة 
 ستھالك تحذیرات اإل •
في تركیبتھ   حتوي على الرصاصی ي ذالالمستخدم للمنازل والطالء وكتیبات برنامج اإلفصاح عن  إستمارات •

  األساسیة
IX. ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة الوصول إلى خطة )LEP( 

على    )LEPذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ( خطة  ) EGLE(  الكبرى والطاقة والبحیرات  إدارة البیئةستنشر 
باللغات اإلنجلیزیة والعربیة واإلسبانیة.   /https://www.michigan.gov/egle الرابط  موقعھا اإللكتروني على

. بالنسبة ألولئك الذین لیس لدیھم خدمة  ذلك عند طلب  المكتوبةافیة و/ أو الترجمة سیتم توفیر الترجمة الشفویة اإلض
عند الطلب عن طریق  )  LEPذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ( اإلنترنت الشخصیة، سیتم توفیر نسخ من خطة 

 تصال بـ:اإل

 متثال لعدم التمییز منسق اإل
Nondiscrimination Compliance Coordinator  
Constitution Hall 
525 West Allegan Street 
P.O. Box 30473 

https://www.michigan.gov/egle/
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Lansing, Michigan 48909-7973 
517-249-0906 
EGLE-NondiscriminationCC@michigan.gov 
 

X.  الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئة خطة تحدیثومراقبة )EGLE ( المحدودة   الكفاءةلذوي
 . )LEP( في اللغة اإلنجلیزیة

الخطة ومراقبتھا  مسؤوالً عن اإلشراف على ھذه   للعدالة البیئیةي العام دعالممتثال لعدم التمییز في مكتب سیكون منسق اإل
العامة الجاري في   آراء جمھور. سیستمر أخذ مرة واحدة في السنةتم مراجعة الخطة وتحدیثھا على األقل یتحدیثھا. سالقیام بو

   مستمر. وبشكلٍ عتبار اإل نظر 

 یلي: جمع البیانات حول ما ب)  EGLE( الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئةقوم كجزء من مراقبة الخطة، ست
 ن)مَ   خدمات اللغة المطلوبة (بما في ذلك من قبلِ  •
 الخدمات اللغویة المقدمة  •
 اللغات المطلوبة أو المقدمة  •
 غرض ال •
 الجمھور المستھدف / الموقع  •
 كلفةالت •
   ) EGLE( الكبرى والطاقة  والبحیرات  دارة البیئةالتابع إل  تم تقدیم المساعدة من قبل فریق اللغةما إذا  •
 حلھا  تم  التي تمت مواجھتھا وكیفالتحدیات  •

 
بفحص وتحدیث خطة ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة  ) EGLE( الكبرى والطاقة  والبحیرات  إدارة البیئةستقوم 

)LEP(  :الخاصة بھا بناًء على ما یلي 

 المجتمع األمریكي والتعداد إستبیان تقریر  كما ورد في   (الدیموغرافیة) التغییرات في التركیبة السكانیة •

 مواجھتھم سنویًا  تتمالذین  )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة الكفاءة ذوي  شخاصعدد األ •

 )LEP(  المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةالكفاءة ذوي  شخاص حتیاجات األإضمان تلبیة  •

ذوي   شخاصاألحتیاجات إ المقدمة لتلبیة  )EGLE( الكبرى والطاقة والبحیرات إدارة البیئةتقییم لبرامج وخدمات  •
 )LEP(  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة

  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة شخاصاألحتیاجات إ الوكالة في تلبیة  إخفاقستالم الشكاوى المتعلقة بإ •
)LEP( 

،  )LEP(  المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةالكفاءة ذوي  األشخاصومن أصحاب المصلحة، المجتمع،  اإلفادات بالرأي  •
 Michigan Advisory Council on( لعدالة البیئیةل ستشارياالمجلس میشیغان  ضمنھمب

Environmental Justice( 

     خدمات المساعدة اللغویة حسینتزیادة أفضل الممارسات ل •

mailto:EGLE-NondiscriminationCC@michigan.gov
mailto:EGLE-NondiscriminationCC@michigan.gov



