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  ةاإلنجليزي اللغة في المحدودة الكفاءة ذوي خطة
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I. اإلنجليزية  اللغة في المحدودة الكفاءة لذوي خطة 
البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في    إدارةمتلقي المساعدة المالية الفيدرالية، بما في ذلك   توّجب علىبموجب القانون الفيدرالي، يَ 

، وكذلك اللوائح التنفيذية  1964، االمتثال لألحكام المعمول بها في الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام )EGLE( ميشيغان
 كذلكتحظر اللوائح التنفيذية للباب السادس و .(EPA) كالة حماية البيئة األمريكيةالتي وضعتها الوكالة الفيدرالية ذات الصلة، هنا، و

وكالة حماية البيئة التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي في أي برامج أو أنشطة تتلقى مساعدة مالية فيدرالية. تفسر 
  (EPA)األمريكية لتطلب من جميع المستفيدين من مساعدة وكالة حماية البيئةلوائح الباب السادس الخاصة بها  وكالة حماية البيئة

  .)LEP( وفير وصول هادف إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةلت

  )LEP( اإلنجليزيةألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة ل) EGLEالبيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان ( إدارة تحدد خطة
أو البرامج أو المشاريع أو البيئة  إدارة األفراد بوصول هادف إلى إجراءات هؤالء (الخطة) إرشادات على مستوى اإلدارة لتزويد 

  مع: توافقةالخدمات أو األنشطة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. تم تطوير الخطة لتكون م

  بتوفير وصول هادف إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية  )EGLEإدارة البيئة ( التزام . 1

  حماية البيئة والصحة العامة من خالل إدارة موارد الهواء والماء واألرض والطاقة   هي  )EGLEالبيئة ( إدارة مهمة . 2

  1964الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام  . 3

  ثائق التوجيهالباب السادس اللوائح التنفيذية وو . 4

  ) EO 13166( 13166األمر التنفيذي  . 5

لمدة  )LEPألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية (ا التعليقات على مسودة خطة استالم على )EGLEالبيئة ( إدارة وافقت
  .تعليقًا خالل فترة التعليق العام 35ما مجموعه  استالم. وتم 2020يونيو /حزيران 1في  تنتهإو أبريل/نيسان 16في  تيوًما بدأ 45

ى من هذا المستند عبارة عن قائمة بالتعليقات الهامة التي تم تلقيها خالل فترة التعليق العام وردود اإلدارة. يناقش القسم األول بقّ ما تَ 
ردود اإلدارة على جميع التعليقات الهامة األخرى التعليقات الواردة والتي نتج عنها تغييرات في الخطة النهائية. يناقش القسم األخير 

 التي لم تسفر عن تغييرات في الخطة النهائية.

II. الخطة على تغييرات إجراء إلى أدت التي التعليقات ملخص 
  تعليق

الموضوعات ذات  اً وأن يحدد ييجب أن يكون أكثر شمول) EGLEالبيئة ( إدارةأشارت العديد من التعليقات إلى أن منهج تدريب 
  الصلة لدمجها في التدريب.

 رد ال
 تم تحديث الخطة لتشمل التدريب على المواضيع التالية: 

 
  مبادئ العدالة البيئية •
  متطلبات عدم التمييز الفيدرالية •
  مسؤوليات القسم تجاه األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية •
  القسمقدمها يخدمات المساعدة اللغوية التي  •
  إجراءات تحديد االحتياجات اللغوية وتقديم المساعدة اللغوية  •
  توثيق طلبات المساعدة اللغوية والخدمات المقدمة  •
 إجراءات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمساعدة اللغوية •
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 تعليق
  بالمنطقة.ريخية الخاصة أ والخلفية الت ةالبيئي العدالةالتدريب أيًضا مواضيع  شمليجب أن ي

 الرد 
  في التدريب. ةالبيئي عدالةتم تحديث الخطة لتشمل مبادئ ال 

  
  تعليق

  تدريب الموظفين الجدد. كذلكتوسيع نطاق الموظفين الذين يجب تدريبهم ليشمل جميع الموظفين و) EGLEالبيئة ( إدارةيجب على 
  

 الرد 
 الجدد والحاليين. ) EGLEالبيئة ( إدارةالتدريب لجميع موظفي  توفير تمي بحيثتم تحديث الخطة 

 
 تعليق
إجمالي سكان يحدد   )Not Without Us Census and Needs Assessment( حتياجاتااللسكان وتقييم لليس بدوننا تعداد 

لغة جانبًا مهًما لضمان مشاركة  ال خدماتصول الشامل لحال تبر٪. يع7.4عاف السمع بنسبة م المكفوفين وِض م والصُّ ميشيغان من الصُّ 
  . )EGLEالبيئة ( إدارةبشكل كامل في برامج وخدمات وأنشطة عاف السمع م المكفوفين وِض م والصُّ من الصُّ  ميشيغان سكان

  
 الرد 

تعليقات وتوصيات عاف السمع للحصول على م، المكفوفين، وِض الصُّ ب الَمعنيمع قسم ميشيغان ) EGLEالبيئة ( إدارةسوف تتعاون 
 إدارةعاف السمع، وعلى أدوات تدريب الكفاءة الثقافية لموظفي م المكفوفين، وِض م، والصُّ ميشيغان من الصُّ  سكانللوصول الشامل ل

 . )EGLEالبيئة (
  

  :1تمت إضافة المعلومات التالية إلى الخطة الواردة في القسم الخامس، العامل 
  
تعداد ليس بدوننا للسكان وتقييم التابعين ل عاف السمعم، المكفوفين، وِض الصُّ ب ةالَمعنيالحقوق المدنية في ميشيغان  قَدََّرت إدارة" 

  .عاف السمع" م المكفوفين وِض م والصُّ ميشيغان من الصُّ سكان في المائة) من  7.4( 733,356أن  حتياجاتاإل
  

  :السابع، تقديم إشعار لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةتمت إضافة المعلومات التالية إلى القسم 
 

، والمنظمات المجتمعية، ومنظمات العمال المهاجرين، )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةاألفراد  "التواصل مع 
البيئة  إدارةعاف السمع، لتقديم إشعار حول برامج وخدمات وأنشطة م المكفوفين، وِض م، والصُّ الصُّ  فرادوالوكاالت التي تعمل مع األ

)EGLE(  معنى ذات ةوياللغ مساعدةال تعليقات حولال، باإلضافة إلى الحصول على ". 
 

 تعليق
  المصطلحات الفنية. ذلك في المستندات وأن تقدم تعريفًا للغة أو ولغة واضحة كلما أمكن  )EGLEالبيئة ( إدارةيجب أن تستخدم 

 
 الرد 

  : )LEP( اللغة التالية في القسم السابع لتقديم إشعار لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية) EGLEالبيئة ( إدارة ضافتأ
  
  ".والمصطلحات التقنية تأكد من تحديد اللغة الم ترجمة للمعلومات والوثائق بلغة واضحة كلما أمكن ذلك و يقدت"
  

منظمة ليتريسي  في )Clear Language Lab( شركة كلير النكويدج الب حاليًا مع )EGLEالبيئة ( إدارةإضافة إلى ذلك، تعمل 
لتحسين العدالة   )Plain Language( "اللغة البسيطة"  وجامعة ميشيغان في مشروع بعنوان )Literacy Works( ووركس

وتطوير أفضل الممارسات في سياق المشاركة العامة في صنع  البسيطةلغة الالبيئية. الهدف من المشروع هو بناء القدرات لتطبيق 
  .اإلدارةأيًضا طرقًا لتوفير تدريب لغوي بسيط لموظفي ) EGLEالبيئة ( إدارةالقرار البيئي. تدرس 
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 تعليقال
الوسائط غير اإلنجليزية بجميع أنواعها إلعالم األشخاص بكيفية الحصول على المعلومات بلغات أخرى غير زيادة الوصول إلى 

  اإلنجليزية.
  

 الرد 
  :تم تحديث القسم السابع "تقديم إشعار إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية" ليشمل ما يلي

  
 اإلنجليزية." غير  اتباللغ ناطقةجتماعي المحطات الراديو والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل اإل في"تقديم معلومات وإشعارات 

  
  تعليق
مع رسائل قصيرة حول من يجب  نترنتعلى اإل) EGLEالبيئة (  إدارة شعارات متعددة اللغات على الصفحة الرئيسية لموقع إنشاء

  .االتصال به للحصول على معلومات وكيفية طلب المساعدة اللغوية
  

 الرد 
ذوي الكفاءة  يتضمن في األصل "نشر خطة " تقديم إشعار إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية" القسم السابع 

" اليها لوصولل العامة جمهورلضمان إمكانية  نترنتاإلعلى ) EGLEالبيئة (  إدارةعلى موقع  )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية
والمواد األخرى، باإلضافة إلى معلومات  )LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية وتم تحديثه من أجل "نشر خطة

  ".)EGLEالبيئة ( إدارةحول كيفية الوصول إلى خدمات المساعدة اللغوية، على موقع 
  

  تعليق
العثور على طريقة   لم أستطعؤدي إلى خريطة اللغة. بل يبالنسبة لي.  PDF ال يؤدي إلى ملف ISpeak لبطاقة  URL عنوان

  ISpeak. للوصول إلى بطاقات
  

  الرد 
 في الخطة النهائية. URLيتم تحديث عنوان 

 
  تعليق

، بما في )LEP( عتبار أشكاًال مختلفة من التوعية لتقديم إشعار لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةإلانظرفي  واعضَ 
والمكالمات الهاتفية واالجتماعات الشخصية (بمجرد  جتماعياالذلك الندوات عبر اإلنترنت والنشرات ومنشورات وسائل التواصل 

  .كترونيلموقع اإلال / األنترنت) وصفحة على ذلك   أن يصبح الجميع قادًرا
  

  الرد 
البيئة   دارة" بطرق إضافية إل)LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية كفاءةتم تحديث القسم السابع "تقديم إشعار إلى األفراد ذوي ال

)EGLE ( ألفراد ، بما في ذلكاهؤالء لضمان إبالغ:  
  

  .اإلنجليزية، والتي تتوفر فيها خدمات الوصول إلى اللغة عداة بلغة أخرى وفرتطوير الكتيبات والنشرات اإلرشادية، المت •
 اتباللغ ناطقةالتوفير المعلومات واإلشعارات على محطات الراديو والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل االجتماعي  •

  .اإلنجليزيةغير 
مع األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية والمنظمات المجتمعية، ومنظمات العمال المهاجرين،  شتراكاال •

عاف السمع، لتقديم إشعار حول برامج وخدمات وأنشطة م المكفوفين، وِض م، والصُّ اد الصُّ والوكاالت التي تعمل مع األفر
 المفيدة. المساعدة اللغوية حول، وكذلك للحصول على تعليقات )EGLEالبيئة ( إدارة

  
  تعليق

المسبق بأربعة عشر يوًما الكثير من  شعارعامة، قد يوفر اإل ستماعافيما يتعلق بتوفير خدمات المترجم الفوري في أي اجتماع أو جلسة 
  ).LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة االنجليزية العوائق أمام
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  الرد 
والمترجم الفوري من خالل مترجمين فوريين ومترجمين تحريريين مؤهلين، من أجل ضمان إمكانية تأمين خدمات الترجمة التحريرية 

طلب خدمات ذات جدول زمني أقصر، ولكن قد ال تتمكن من ضمان   )EGLEالبيئة ( دارةيلزم أربعة عشر يوًما. مع ذلك، يمكن إل
  :توفرها. تمت إضافة ما يلي إلى الخطة

  
لبيتها مع إشعار مدته أقل من أربعة عشر يوًما تقويميًا عندما يكون ذلك قوم بتالطلبات وتأيًضا في ) EGLEالبيئة ( إدارة"ستنظر 
  ممكنًا."

  
  تعليق

 ما يشكل إشعاًرا كافيًا وكيف سيتم نشر اإلشعار. )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة االنجليزية  يجب أن تصف خطة
 

  الرد 
مجموعة متنوعة من األساليب التي   ،)LEP( اإلنجليزية اللغة  في المحدودة الكفاءة ذوي لألفراد  إشعار تقديم السابع القسم يتضمن

 . القسم هذا توسيع تم التعليقات، على بناءً . بذلك داألفرا هؤالء إبالغ) EGLEإدارة البيئة (تضمن من خاللها 
  

  تعليق
بعض األحكام المتعلقة باإلشعار في المسودة، فإن إرشادات وكالة حماية البيئة   تتضمن) EGLEالبيئة ( إدارةالرغم من أن  على

)EPA (كافٍ  إشعار  لضمان أخرى تدابير عدة تقترح .  
  

  الرد 
يتم تحديثه ليشمل طرقًا إضافية لتقديم   ،)LEP(تقديم إشعار إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية  السابع، القسم

  :يتّضمناإلشعار بما 
  

  الوصول خدمات توفيروالتي تنص على  اإلنجليزية،  عدابلغات أخرى  ةوفرالمت اإلرشادية، والنشرات الكتيبات تطوير •
  . اللغة إلى

  .الفنية والمصطلحات اللغة  تحديد من والتأكد ذلك  أمكن كلما واضحة بلغة والوثائق للمعلومات ترجمة توفير •
  اتباللغ ناطقةالالمعلومات واإلشعارات بشأن محطات الراديو والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل االجتماعي  توفير •

 . اإلنجليزيةغير 
مع األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية والمنظمات المجتمعية، ومنظمات العمال المهاجرين،  شتراكاال •

عاف السمع، لتقديم إشعار حول برامج وخدمات وأنشطة م المكفوفين، وِض م، والصُّ والوكاالت التي تعمل مع األفراد الصُّ 
  المساعدة اللغوية المفيدة.ول ح)، وكذلك للحصول على تعليقات EGLEإدارة البيئة (

 كيفية حول معلومات إلى باإلضافة ،ومواد أخرى )LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية خطة نشر
  .لكترونياإل) EGLEالبيئة ( إدارةعلى موقع  اللغوية، المساعدة خدمات إلى الوصول

 بلغات كذلك بالموضوع؛ المهتمين اآلخرينالمعلومات واإلشعارات لمنظمات المجتمع والهيئات الحكومية واألفراد  توفير •
األفراد ذوي الكفاءة المحدودة  احتياجات من  بأي) EGLEالبيئة ( إدارة. سيوفر هذا الفرصة إلبالغ اإلنجليزية عداأخرى 

  . )LEP( في اللغة اإلنجليزية
 االجتماعات وفي العامة األماكن في اللغوية، المساعدة وحقوق خدماتبال إشعارتقديم و مختلفة، بلغات المعلومات توفير •

  . العامة
  تعليق

إلى خدمات، يجب أن   ةجاحب )LEP( ألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةلراسخ بمجرد أن يؤكد التقييم أن هناك مجتمع 
  .العامة مع االفتراض األولي بأن هناك حاجة لهذه الخدمات دون الحاجة أوالً إلى طلب من جمهور )EGLEالبيئة ( إدارةتعمل خطة 

  
  الرد 

 على. األفرادهؤالء تحديد وإشراك   في َسبّاقةأن تكون  هو )LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية  خطة  من الهدف
  :األربعة العواملتحليل  -تمت إضافة ما يلي إلى القسم الخامس  النحو، هذا
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دون  ستباقيإلتحديد الحاجة إلى خدمات اللغة بشكل  األربعة العوامل تحليلالمعلومات المقدمة في  )EGLEالبيئة ( إدارة"ستستخدم 

 ."اللغوية المساعدة لتوفيرأوالً  العامة جمهورطلب من  إلىالحاجة  
 

  تعليق
ذات األولوية، حيث يتم منح المقاطعات التي  )LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةبتصنيف مقاطعات  التوصية

فرًدا لكل ميل مربع متطلبات إشعار واسع يتم ترجمتها تلقائيًا  3.1الوالية البالغ  أعلى من متوسط  هؤالء األفراديبلغ عدد سكانها من 
متحدث أو أكثر من ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية في الوالية. يتضمن هذا   10,000ويتم تقديمها باللغات التي يقيم فيها 

 السريانية والفيتنامية. ،اإلسبانية ،الكانتونية ،الماندرين ،البنغالية، حاليًا العربية
  

  الرد 
األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة   في األولوية ذات المقاطعات تصنيف ليشمل 1 األربعة العوامل تحليل الخامس، القسم تحديث تم

 التحديثات.  اللغة ممارسة في المحدودة الكفاءة  ذوي من أنهم على  السكان من المئة  في 4 من أكثر تحديد يتم حيث )LEP( اإلنجليزية
  :أدناه

  
. )LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةهذه المقاطعات كمقاطعات ذات أولوية في   )EGLEالبيئة ( إدارة"ستعتبر 

  ".أعلى  اإلنجليزية اللغة في المحدودة الكفاءة ذوي  من السكان لمواجهة المقاطعات هذه في والخدمات واألنشطة البرامج حتماليةا إن
  

 المقاطعة (نسبة مئوية من إجمالي السكان) LEP إجمالي
 واين (37.6%) 94,038

وكالندأ (4.7%) 55,730  

 ماكومب (5.6%) 46,380

 كينت (5.0%) 30,750

 واشتناو  (4.4%) 15,631

 إنغهام (4.7%) 12,900
 

  ساري المفعول لتحديد موعد تقديم خدمات الترجمة التحريرية والشفوية. األربعة العواملسيظل تحليل 

  تعليق
  حددت عدة تعليقات أن استخدام الترجمة اآللية يجب حظره في الخطة. 

 الرد 
  : يلي بما اللغوية المساعدة خدمات تحديد السابع، القسم تحديث تم
  

، تحت أي ظرف من  )Google Translate( الترجمة عبر جوجل الترجمة اآللية، مثل )EGLEالبيئة ( إدارة"لن تستخدم 
 الظروف." 

 
  تعليق
 ودقيق فعال بشكل الترجمة يمكنه مؤهل ترجممُ  ستخداما وتأمين المستهدفة اللغة تقييم اللغوية للمساعدة الفعالة الممارسات تشمل

  تضارب أو السرية أو بالكفاءة تتعلق مشكالت بسبب قاصر أو  صديق  أو العائلة أفراد أحد ستخداماب يُنصح ال: الحظةمُ . وحيادي
 . المصالح 

  
  الرد 
خدمات المساعدة اللغوية. تم تحديث الخطة لتشمل   ختياراالعديد من التعليقات المتعلقة بالقسم الثامن،   )EGLEالبيئة ( إدارة تلقت

  التالية لتقديم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية:  طرقال
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بشكل أساسي على هذه الخدمات عند   )EGLEالبيئة ( إدارة. ستعتمد وتوظيفهم مؤهلين ينوتحريري فوريين مترجمين مع التعاقد . 1
األفراد ذوي  للتواصل باللغتين اإلنجليزية ولغة  رسميًا عتمدينمُ  مؤهلين و/أو تعاقدينم دارةاإلتقديم المساعدة اللغوية. ستستخدم 

ويفهمون ويتبعون قواعد  غتين، صطلحات المتخصصة في اللُّ ، ولديهم معرفة بالمُ )LEP( الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية
  . السرية ذات الصلة

 األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةثنائيو اللغة مؤهلون و/أو معتمدون للتواصل باللغتين اإلنجليزية ولغة  موظفون . 2
)LEP( إدارة. سيقدم موظفو التحريريةوتلقوا تدريبًا على بروتوكول الترجمة الفورية و ) البيئةEGLE(  الذين يتطوعون ليكونوا

  .هؤالء ترجمة والتفاعل معجزًءا من فريق اللغة بشكل أساسي الدعم لضمان دقة المستندات المُ 
  فعاليات أو جتماعاتا عقد عند الخدمات لهذه حاجة هناك تكون قد). الفيديو مؤتمرات(أو  الهاتف عبر  الترجمة خدمات ستخداما . 3

  . فتراضيةا
المحدودة في   كفاءةال  ذوي لألفراد خدمات يقدمون الذين اآلخرين المجتمعيين المتطوعين أو الوكاالت أو اإلدارات مع الشراكة . 4

حتياجات المجتمع الذي يتم إالموارد وضمان أن الخدمات اللغوية المقدمة تناسب  من قدر أكبر وفيرلت) LEP(اللغة اإلنجليزية 
  .ةخدمتزويده بال

على أفراد األسرة أو األصدقاء أو المترجمين غير   )EGLEالبيئة ( إدارةبأفراد األسرة أو األصدقاء. لن تعتمد  ستعانةاال . 5
. المهمة واألنشطة البرامج إلى هادف  وصول لتوفير )LEP(  اإلنجليزية اللغة في المحدودة كفاءةالرسميين اآلخرين من ذوي ال

البيئة   إدارةمترجم فوري على نفقتهم الخاصة، بدالً من خدمات اللغة التي توفرها  ستخداما األفراد هؤالء يختار يمكن أن
)EGLE(  ُلها لكمِّ أو كم. 

 
  تعليق
. مع ذلك، فإنه ال يذكر كيف فهموتوظِّ  مؤهلين"  يينوتحرير"مترجمين فوريين  معستتعاقد  )EGLEالبيئة ( إدارةالخطة على أن  تنص

ستخدام المترجمين الفوريين إمدين. يجب عتَ مُ يين وتحريرما إذا كانوا مؤهلين أو سيصبحون مترجمين فوريين  دارةاإلستحدد 
  المعتمدين فقط عندما يكون ذلك ممكنًا.يين تحريرالو
  

  الرد 
  :يلي ما  ليشمل اللغوية المساعدة خدمات تحديد الثامن، القسم تحديث تم
  

  )EGLEالبيئة (  إدارةبشكل أساسي على هذه الخدمات عند تقديم المساعدة اللغوية. ستستخدم  )EGLEالبيئة ( إدارة"ستعتمد 
 ً المحدودة في اللغة اإلنجليزية  الكفاءة  ذوي ألفراداباللغتين اإلنجليزية ولغة  للتواصلمعهم  للتعاقدمؤهلين و/أو معتمدين  أشخاصا

)LEP( ".ولديهم معرفة بالمصطلحات المتخصصة في اللغتين، ويفهمون ويتبعون قواعد السرية ذات الصلة ،  
  
  تعليقال

 توفرموظفين يتحدثون لغتين. عندما ال تب ستعانةاالعلى نوع خدمات المساعدة اللغوية المطلوبة، يمكن  عتمادااتنص الخطة على أنه  
يطلب  أن لمكتبل يمكنمناسبة وهناك حاجة لمترجم فوري خارجي، فتكون غير  أو اللغة  ثنائيي) EGLEالبيئة ( إدارة موظفي ةخدم

ستعتمد بشكل أساسي على اإلدارة  . يشير البيان أعاله إلى أن اإلدارةمتعاقد من خالل العقد على مستوى  فوريالمساعدة من مترجم 
 .بتوفير خدمات الترجمة الشفوية. هذا التناقض مقلق لعدة أسباب لتزامهمابموظفين يتحدثون لغتين للوفاء 

 الرد 
 :ما يليوكتوضيح لتم تحديث الخطة ل

خدمات الترجمة التحريرية ين مؤهلين متعاقدين لكل من تحريريبشكل أساسي على مترجمين فوريين و )EGLEالبيئة ( إدارةستعتمد "
على تطوير فريق لغوي يتألف من موظفين يتحدثون لغتين للمساعدة في مراجعة المستندات  كذلك اإلدارة والترجمة الفورية. ستعمل

 . " )LEP( المترجمة للتأكد من دقتها وتقديم الدعم للتفاعل مع األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية

  تعليق
البيئة  إدارة للوكاالت األخرى، يجب على) LEP( األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية كما هو الحال في خطط

)EGLE (األفراد   تحديد المستندات التي تعتبر حيوية بشكل قاطع. كحد أدنى، يجب أن يشمل ذلك الوثائق التي أشارت إليها إرشادات
 .كأساسذوي الكفاءة المحدودة 
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  الرد 
على الرغم من أن الخطة ال تتضمن المستندات التي تعتبر حيوية بشكل قاطع، فقد تم تحديثها لتشمل األمثلة اإلضافية التالية على  

 :المستندات الحيوية

 الموافقة والشكوى  استمارات •
 المزايا أو الخدماتلحقوق أو رفض أو خسارة أو نقص لرات مكتوبة شعاإ •
 وامر األأو التخلي عن   التوقفباإلجراءات التأديبية أو المخاطر البيئية أو ب راتشعاإ •
 ةنيعلى المساعدة اللغوية المجا )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  األفرادارات التي تنصح شعاإل •
 ستهالكاال  نصائح عن •
 التي يدخل في تركيبها األساسي الرصاص.  اإلفصاح عن الدهانات السكنيةبرنامج لنماذج وكتيبات  •

  تعليق
 .المستندات ةكيفية ضمان جودة ترجم )EGLEالبيئة ( إدارةيجب أن تحدد 

  الرد 
مؤهلين متعاقدين وتقوم بتطوير فريق لغوي يتألف من موظفين  تحريريين بشكل أساسي على مترجمين )EGLEالبيئة ( إدارةستعتمد 

 ة ترجمتها.يتحدثون لغتين للمساعدة في مراجعة المستندات المترجمة للتأكد من دق

  تعليق
األخرى، ولكن مقاطعة تلو لهؤالء األفراد  خاصة ب بيانات) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  األفراد توفر مسودة خطة

  التعداد داخل  مساحاتمراعاة المناطق الجغرافية األصغر مثل عدة مدن أو مدينة واحدة أو حتى مجموعة من  دارةاإل يجب على
 .المدينة

  الرد 
 :ليشمل ما يلي  1العامل و، األربعةتحليل العوامل من تم تحديث القسم الخامس، 

النطاق الجغرافي لبرامجها وأنشطتها وخدماتها عند تحديد عدد أو نسبة األفراد ذوي  عتباراالنظر في  )EGLEالبيئة ( إدارة ضعست"
قرار بشأن    تخاذاالذين من المحتمل مواجهتهم أو تأثرهم. على سبيل المثال، في حال  ،)LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةا

 ." موجودة بالقرب من المنشأة المحدودة لكفاءةاألفراد ذوي ا مجموعاتما إذا كانت  اإلدارة تصريح مقترح، ستحدد

  تعليق
يعكس أحدث حيث قديمة. ) LEP(  المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةألفراد ذوي ال )EGLEالبيئة ( إدارة األرقام الواردة في خطة

 .الفئة من األفراد هذهتقرير من اإلحصاء السكاني األمريكي حدوث زيادة في 

  الرد 
 .تم تحديث األرقام لتعكس أحدث البيانات

  تعليق
يستشهد بالبيانات القديمة ويجب  )lep.gov/mapsالموقع اإللكتروني( تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تطبيق الخرائط الموجود على

المحدودة في اللغة   لكفاءةألفراد ذوي اا دائًما الرجوع إلى أحدث بيانات التعداد عند تحديد مجموعات )EGLEالبيئة ( إدارة على
والتي  رسم خرائط العدالة البيئيةو فحص   ، وهي أداة EJSCREENهناك أداة أخرى قد تكون مفيدة وهي. )LEP( اإلنجليزية

 .الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية ويذمن تتضمن تحديد األسر المعزولة لغويًا أو األسر 

 الرد 
 المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةاألفراد ذوي ا مجموعة متنوعة من الطرق لتحديد مجموعات )EGLEالبيئة ( إدارة سوف تستخدم

)LEP.(  ،ليشمل ما يلي 1العامل و،  األربعةتحليل العوامل من تم تحديث القسم الخامس: 
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هي أيًضا أداة جيدة لتحديد األسر المعزولة  و (EJSCREEN) رسم خرائط العدالة البيئيةوفحص  أداةوكالة حماية البيئة األمريكية، "
(إضافة خرائط> مزيد من المعلومات  ةستخدموتوفر معلومات عن اللغات الم االنجليزية اللغة في المحدودة الكفاءة ويذ من لغويًا أو

 ".(Add Maps>More Demographics>Category>Language) السكانية> الفئة> اللغة)
  
  

  تعليق
في   )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفراد كيف ستحدد بدقة مجتمعات )EGLEالبيئة ( إدارةيجب أن تحدد 

 .خصوصية أكبرالتي لديها ميشيغان 

  الرد 
 المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفراد مجموعة متنوعة من الطرق لتحديد مجموعات )EGLEالبيئة ( إدارة سوف تستخدم

)LEP( . ،ليشمل ما يلي 1العامل و، األربعة تحليل العوامللتم تحديث القسم الخامس: 

ستخدام  إمن خالل فحص أحدث بيانات التعداد، ب) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفراد يمكن تحديد مجموعات"
المجتمع، منطقة، وكاالت الحكومات المحلية، المنظمات المجتمعية، أعضاء  إدارة الاألدوات الموضحة أعاله، واالتصال بموظفي 

 ".وغيرهم

 تعليق
التنسيق مع الوكاالت الحكومية لتقاسم  )EGLEالبيئة ( إدارة عندما تحد مخاوف التكلفة من القدرة على تقديم الخدمات، يجب على

موارد جديدة بما في ذلك التمويل والتعاون مع الوكاالت األخرى اإلدارة التكاليف وتقليل عبء تقديم الخدمات. يجب أن تستكشف 
ذوي من  فراد ألاصول حومشاركة موفري خدمات اللغة الحاليين والموارد البشرية والتكنولوجيا الناشئة وآليات أخرى لضمان تحسين 

 .على الخدمة  الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية

 الرد 
 :ليشمل ما يلي  4العامل و، األربعة تحليل العوامللتم تحديث القسم الخامس، 

التكلفة عتبار مستوى الموارد والتكاليف لتقديم خدمات المساعدة اللغوية. عندما تحد مخاوف اإل في نظر  )EGLEالبيئة ( إدارةضع ست"
خيارات أخرى بما في ذلك التنسيق مع الوكاالت الحكومية وغير الحكومية األخرى،  اإلدارة من القدرة على تقديم الخدمات، ستستكشف

ذوي المهارات المحدودة في اللغة    من د لألفراداصول الجّ الحستكشاف موارد جديدة وتكنولوجيا ناشئة، وآليات أخرى لضمان إو
 . "لخدمةعلى ا اإلنجليزية

 تعليق
تأتي من صناديق تشغيل  ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية  لكفاءةذوي ا األفراد ة لخدماتوفرم القارئ أن األموال المتتُعلِ الخطة 

ثم يتم الحالية. مع ذلك، ال تقدم الخطة مزيًدا من التفاصيل المتعلقة بالمبلغ المتوقع أن يكون مطلوبًا (ومن  )EGLEالبيئة ( إدارة
 .لهؤالءلتزام به) لتقديم خدمات اإل

 الرد 
عتماًدا على البرنامج  إ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية  لكفاءةذوي ا األفراد ة لخدماتوفريختلف مقدار األموال الالزمة والمت

جمع ب )EGLEالبيئة ( إدارةقوم . كجزء من المراقبة السنوية وتحديث الخطة، ستذلكوالخدمات المقدمة. تم تحديث الخطة لتعكس 
 بيانات عن التكلفة للمساعدة في تحديد التخصيص المستقبلي لألموال. 

 تعليق
يجب أن تستكشف وسائل فعالة من حيث التكلفة لتقديم خدمات لغوية كافية ودقيقة قبل   )EGLEالبيئة ( إدارةتنص الخطة على أن " 

الموارد." يجب حذف هذه الجملة أو إعادة كتابتها. قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها تعني أن  تتعلق ب الخدمات بسبب قيود تحديد
 مية حاجة المتحدث باللغة اإلنجليزية.حاجة المتحدث بغير اللغة اإلنجليزية إلى الخدمات ليست بنفس أه
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 الرد 
 تم تحديث الجملة على النحو التالي:

 عتبار مستوى الموارد والتكاليف لتقديم خدمات المساعدة اللغوية." اإل في نظر  )EGLEالبيئة ( إدارة ضع"ست

 تعليق
أساس جيد، إال أنه توجد بالتأكيد مواقف إضافية تتطلب خدمات الترجمة. ك )Safe Harbor( معيار "المالذ اآلمن"  يعتبرفي حين 

 ستخدام ظروف "المالذ اآلمن" كحد أدنى من المتطلبات لتقديم ترجمات مكتوبة.إ )EGLEالبيئة ( إدارةنأمل أن تتجنب 

 الرد 
تقديم ترجمة مكتوبة، وليس كحد أدنى من  كدليل عند تقرير متى يجب  )Safe Harbor(ستخدام معيار "المالذ اآلمن" إسيتم 

 المتطلبات. تمت إضافة ما يلي إلى الخطة: 

 ." مكتوبةتخاذ قرار بشأن وقت تقديم الترجمة الإكدليل عند  )Safe Harbor("المالذ اآلمن"  معيار )EGLEالبيئة ( إدارة"ستستخدم 

 تعليق
إضافة المزيد من التفاصيل حول عدد المرات التي   )EGLEالبيئة ( إدارةفيد بأنه يجب على ي تُ تالالعديد من التعليقات  إستالمتم 

 ستقوم بمراقبة وتحديث الخطة. 

 الرد 
  )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  ألفرادل )EGLEالبيئة ( إدارة مراقبة وتحديث خطةمن تم تحديث القسم العاشر، 

 ليشمل ما يلي:

عتبار على أساس اإلنظر العامة المستمرة في  مساهمات. سيستمر أخذ العلى األقل ستتم مراجعة الخطة وتحديثها على أساس سنوي
 مستمر ".

 تعليق
بها مراقبة الخطة  جمع البيانات وتضمين الطرق التي سيتم  )EGLEالبيئة (  إدارةتم تلقي العديد من التعليقات التي تفيد بأنه يجب على 

 وتحديثها.

 الرد 
،  )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  لألفراد )EGLEالبيئة ( إدارة مراقبة وتحديث خطةمن تم تحديث القسم العاشر، 

 ليشمل ما يلي:

 ما يلي:ع بيانات )EGLEالبيئة ( إدارةالخطة، ستجمع هذه كجزء من مراقبة 
 ا من قبل من)نهمضالمطلوبة (بالخدمات اللغوية  •
 الخدمات اللغوية المقدمة •
 اللغات المطلوبة أو المقدمة •
 هدف ال •
 الجمهور المستهدف/الموقع •
 كلفة ال •
 ) EGLEالبيئة ( دارةإل التابع تم تقديم المساعدة من قبل فريق اللغةما إذا  •
 التحديات التي تمت مواجهتها وكيفية حلها •

الخاصة بها بناًء على   )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادبفحص وتحديث خطة ) EGLEالبيئة ( إدارةستقوم 
 ما يلي:
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  السكاني التغييرات في التركيبة السكانية كما ورد في مسح المجتمع األمريكي والتعداد •
 الذين تمت مواجهتهم سنويًا) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادعدد  •
 ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادحتياجات إضمان تلبية  •
  المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادحتياجات إالمقدمة لتلبية  )EGLEالبيئة ( إدارةتقييم لبرامج وخدمات  •

)LEP( 
 )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادحتياجات إالوكالة في تلبية  إخفاقستالم الشكاوى المتعلقة بإ •
ميشيغان ، بما في ذلك مجلس )LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  األفراد أصحاب المصلحة، المجتمع، و آراء •

 ستشاري للعدالة البيئيةاإل
 أفضل الممارسات لتعزيز خدمات المساعدة اللغوية •

III. ملخص التعليقات الهامة 
 عام  .أ

 تعليق
من خالل  ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  األفرادقررت تنفيذ خطة ) EGLE( إدارة البيئةمل ألن األنشعر بخيبة 

ميشيغان ستلتزم بإخالص بالعدالة البيئية، فيجب أن ينعكس والية سياسة بسهولة. إذا كانت هذه السياسة. يمكن ألي إدارة مستقبلية إزالة 
القانونية  أن لديها السلطة  هذه اإلدارةلزمة مثل اللوائح. إلى الحد الذي ال تعتقد فيه االلتزام إلى أقصى حد ممكن عمليًا في القوانين المُ 

  أن ، يجب أن تسعى بنشاط للحصول عليها من الهيئة التشريعية. لذلك، فإننا نرىالمحدودة الكفاءة ذويلهؤالء الالزمة إلصدار لوائح  
 إلى تدوين العدالة البيئية في قوانيننا. للوصول كخطوة مؤقتة ضرورية  ) LEP(المحدودة  لكفاءةذوي ا األفرادسياسة خطة 

 الرد 
حتياجات جميع المقيمين في ميشيغان ألنها تتعلق بشكل خاص بأولئك الذين لديهم إتقان  إالهدف من عملنا هو ضمان قدرتنا على تلبية 

من  على الخدمات  صول الفوريح لسياسات لتوفير الل حلول  إيجاد  محدود للغة اإلنجليزية. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نمضي قدًما في
قوانين   أجادوالقدرة على المشاركة العادلة للجميع. في النهاية، هدفنا هو  اد الى هذه الخدماتن الوصول الجّ خالل خطة مصممة لضما

 .هاوتنفيذ الخاصة بنا، مع ذلك، نحن اليوم قادرون على ضمان الوصول من خالل تطوير هذه الخطة ةالبيئي عدالةتقنن سياسات ال

 تعليق
تعليقات تعالج بشكل شامل المخاوف المتنوعة لألفراد  ) EGLE( إدارة البيئة، من غير المرجح أن تتلقى 19-كوفيدفي ضوء أزمة 

مجتمعات من بين تلك التي تأثرت بشكل  هذه الالمحدودة في اللغة اإلنجليزية األكثر تأثراً بالخطة. تعد  كفاءةوالمجتمعات من ذوي ال
أن تأخذ على محمل الجد إمكانية عدم سماع أصواتهم بسبب هذه األزمة. يعزز هذا   رةاإلدا غير متناسب بالوضع الحالي، ويجب على 

  التعليقات من األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية.ودمج  نتظاماب تهاخطة لمراجعبال تزام لالواقع أهمية تضمين اإل

 الرد 
ة وسيتم يّ للمشاركة العامة. الخطة هي وثيقة حَ  من نوعها تحديات فريدة تأوجد 19-كوفيدجائحة ال  أن )EGLE( إدارة البيئةتدرك 

االعتبار على أساس مستمر. نحن ندرك أن الظروف  نظر العامة في مساهماتعلى األقل. سيستمر أخذ ال اً سنويمراجعتها وتحديثها 
والمشاركة مع األشخاص  مساهماتبناًء على الالحالية توفر حلوالً غير كاملة، مع ذلك فنحن ملتزمون بالتحسين المستمر للخطة 

 الخطة.هذه والمجتمعات المتأثرة ب

 التدريب   . ب

 تعليق
  عنلترجمة ل المعتمدةمنصات المنصات الترجمة الهاتفية وغيرها من  ستخداماتأكد من أن جميع الموظفين قد تم تدريبهم على اليرجى 

  .بعد
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 الرد 
منصات الترجمة الهاتفية وغيرها من   ستخدام اال تعتقد أن جميع الموظفين بحاجة إلى التدريب على  )EGLE( إدارة البيئةفي حين أن 

على دراية جيدة بتكنولوجيا المشاركة العامة، ال سيما بالنظر إلى الطبيعة  اإلدارةمنصات الترجمة عن بُعد، فإن قسم الدعم البيئي في 
 .19-ترة جائحة كوفيدفاالفتراضية للمشاركة العامة األخيرة خالل 

 تعليق
 للغات.في االلهجة  موضوعتضمين التدريب على يرجى  

 الرد 
المحدودة في اللغة   لكفاءةذوي ا  األفرادعلى أن لهجة اللغات عامل مهم يجب مراعاته عند التعامل مع  )EGLE( إدارة البيئةتوافق 

  .اإلدارةالتدريب المقدم لموظفي  ذلك في يتضمن، وسوف )LEP( اإلنجليزية

 تعليق
 . اإلدارةالتدريب لموظفي  وفيرمع المنظمات المجتمعية لتصميم وت )EGLE( إدارة البيئةيجب أن تشارك 

 الرد 
للدخول في شراكة مباشرة مع المجتمعات والمنظمات المجتمعية لتصميم وتقديم التدريب  ستعداداعلى ) EGLE( إدارة البيئة
 للموظفين.

 تعليق
 إنشاء نموذج تقييم لتقييم فعالية التدريبات. )EGLE( إدارة البيئةيجب على 

 الرد 
لم تضع نموذج تقييم لتقييم فعالية التدريبات، فإننا سنقوم بتضمين فحوصات للفهم كجزء من ) EGLE( إدارة البيئةفي حين أن 

كجزء من مراقبة الخطة، سنقوم بتقييم التحديات التي تمت مواجهتها والحاجة إلى  و. إضافة إلى ذلك، اإلدارةالتدريب المقدم لموظفي 
 تدريب إضافي. 

 

 )EGLE( البيئة  إدارة  موظفو   . ج

 تعليق
 من األحياء المتضررة. موظفين طاقمتوظيف بالتوصية بتطوير رؤية بعيدة المدى تقوم عمًدا 

 الرد 
على مجموعة متنوعة من  )DEI( فريقهذا ال. يركز ضمن اإلدارةوالشمول  مساواةفريقًا للتنوع وال )EGLE( إدارة البيئةأنشأت 

. تركز إحدى المبادرات الرئيسية على تنويع التوظيف من خالل والشمول مساواةوالعلى التنوع  اإلدارةالمبادرات لزيادة تركيز 
  داخل اإلدارة.  كافٍ  بشكل الممثلين غيرالتوعية المعززة والموجهة التي تركز على المجتمعات واألشخاص 

 تعليق
 )EGLE( إدارة البيئةيتقنون لغة أجنبية وتشكيل فريق عمل من مجموعة من األشخاص داخل  أشخاصتوظيف  اإلدارةيجب على 

  يمكنهم المساعدة في الترجمة. 

 الرد 
عملنا. يعمل القسم حاليًا مع مترجمين معتمدين تم التعاقد معهم من  فيبإشراك المجتمع في التوعية و )EGLE( إدارة البيئةتلتزم 
 أيًضا فريق اإلدارةالتكنولوجيا واإلدارة والميزانية في ميشيغان لخدمات الترجمة التحريرية والشفوية الخارجية. أنشأت   إدارةخالل 
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طرق إلشراك  ستكشافا، والذي يتضمن موظفين يجيدون لغات مختلفة لدعم الخدمات المتعاقد عليها. كما يستمر غةللُّ با متخصص
 .جاّدةو ة عادل الخدمات بصورةأعضاء المجتمع بشكل أعمق في عملنا لضمان حصول الجميع على 

 تعليق
المحدودة  لكفاءةذوي ا األفرادباستمرار المشاركة المجتمعية الحقيقية وبناء العالقات مع  )EGLE(  إدارة البيئةمن المهم أن تمارس 

 والمنظمات المجتمعية التي تدعم هؤالء األفراد. ) LEP( في اللغة اإلنجليزية

 الرد 
 . على ذلك  وافقت) EGLE( إدارة البيئة

 تعليق
 المتنوعة.  اتواللغ اتالثقاف ذات مجتمعي للتواصل مع المجتمعاتال اإلرتباطلتأمين شخص  ) EGLE(  إدارة البيئةيجب أن يكون لدى 

 الرد 
مجتمعي في ال لالرتباطالتوظيف ولكن يمكنها النظر في إمكانية تعيين منصب  في وضع وقف حاليًا  )EGLE( إدارة البيئةتخضع 

 المستقبل.

 تعليق
 الترجمة. فيمساعدة لل المجتمعات المتأثرة من أشخاص توظيف) EGLE( إدارة البيئةيجب على 

 الرد 
حاليًا مع مترجمين معتمدين تم التعاقد معهم من خالل قسم التكنولوجيا واإلدارة والميزانية في ميشيغان لخدمات الترجمة  دارةعمل اإلت

موظفين يجيدون لغات مختلفة  من يتألف، والذي للغة  اإلدارةأيًضا فريق )EGLE( إدارة البيئةالتحريرية والشفوية الخارجية. أنشأت 
  الوصول امكانيةطرق إلشراك أعضاء المجتمع في عملنا لضمان حصول الجميع على  ستكشافالدعم الخدمات التعاقدية. كما يستمر 

 .جاّدةو ةعادل  الخدمات بصورة الى

 

  الساخن الخط  . د

 تعليق
 األخرى توفر مترجمين فوريين. ستعالماتوأرقام اال )EGLE( دارة البيئةإل يجب أن تضمن الخطوط الساخنة 

 الرد 
حتياجات الترجمة على خطوطنا إوأعضاء فريق اللغة للمساعدة في تلبية  هادعم موظفي )EGLE( إدارة البيئةالي، تحشد في الوقت الح

وية لجميع خطوطنا الساخنة وأرقام  شفالترجمة ال. من اآلن فصاعًدا، نحن نعمل على تحسين خدمات ستعالماتاالالساخنة وأرقام 
 .ستعالماتاال

 تعليق
 متعددة. لغاتٍ متعددة اللغات وتوفير البث بِ اللة جَّ سَ إعداد خط هاتف للرسائل المُ  )EGLE( إدارة البيئةيجب على 

 الرد 
عملنا. من اآلن فصاعًدا، سنحدد أكثر الوسائل متعددة اللغات في  الالرسائل  ستخداماعلى زيادة وتحسين   )EGLE( إدارة البيئةتعمل 

 فعالية لضمان إمكانية الوصول إلى اللغات المناسبة عبر الرسائل المسجلة وغيرها من الوسائل. 
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 واالجتماعات  العام شعاراإل  . ه

 تعليق
 الخاصة بها.) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفرادقرارات تقييم  )EGLE( إدارة البيئةيجب أن تنشر 

 الرد 
، اإلدارةمن قبل مختلف األقسام والمكاتب. نظًرا لألنشطة والخدمات المتنوعة ألقسام ومكاتب  )EGLE( إدارة البيئةيتم تنفيذ مهمة 

 مكانيةإعبر األقسام والمكاتب مع  توافقلتوفير بعض الفإن عملية المشاركة العامة ليست نهًجا واحًدا يناسب الجميع. تم تصميم الخطة 
 بالمرونة. السماح

 تعليق
 المجتمع. فرادأجتماعات إرشادات واضحة وصريحة إل) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا األفراد خطة  برزيجب أن ت

 الرد 
جتماعات المجتمعية إرشادات لإل تتضمن دارةاإل  والمشاركة العامة في قرارات، السياسة 007-09رقم  )EGLE( إدارة البيئةسياسة 

 ومشار إليها في الخطة. 

 تعليق
 ؟نخراطنفس القواعد واإلرشادات لتحديد المشاركة العامة واال المقاطعاتومكاتب  هل تتبع أقسام

 الرد 
وإشراكه باختالف األقسام والبرامج. تختلف متطلبات المشاركة  العامة ال. تختلف القواعد والتوجيهات الخاصة بتحديد مشاركة جمهور

، السياسة  09-007رقم  )EGLE( إدارة البيئةالعامة بناًء على القواعد واللوائح المطبقة. مع ذلك، فإن كل من هذه الخطة وسياسة  
 .ككل االدارة في  لتوافقلتوفير ا اإلدارة، توفر إرشادات على مستوى دارةوالمشاركة العامة في قرارات اال

  

 االنجليزية  اللغة في  المحدودة الكفاءة ذوي مع التواصل  . و

 تعليق
ستباقية، إإجراء توعية   )EGLE( إدارة البيئةلخدمة األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية بشكل فعال، يجب على  

أو متعددي اللغات، وخدمات الترجمة الشفوية، كجزء ال يتجزأ من أي  اللغة باستخدام ترجمات مكتوبة، وموظفين مدربين ثنائيي
 تغييرات وتحديثات على السياسات والممارسات خالل هذا الوقت.

 الرد 
 لتزام من خالل هذه الخطة. هذا اإل تدَ بأوقد االقتراح  على) EGLE( إدارة البيئةتوافق 

 تعليق
المنظمات التي لها عالقات طويلة األمد في المجتمع ألن ترجمة الوثيقة ليست سوى البداية مع تعمل  أن) EGLE( إدارة البيئة على

هم مرغوبة وضرورية حقًا. الثقة هي جوهر التفاعل مع السكان الذين  ساهمتلمساعدة متحدثي اللغات األخرى على الشعور بأن م
  يصعب الوصول إليهم. 

 الرد 
 هي عنصر أساسي في مشاركة المجتمع وتلتزم بالعمل مع المنظمات المجتمعية. على أن الثقة)EGLE( إدارة البيئةتوافق 

 تعليق
ذوي الكفاءة اإلفراد  لم تتشاور مع سكان ميشيغان بشأن مسودة خطة) EGLE( إدارة البيئةأصيب أفراد المجتمع بخيبة أمل ألن 

  . الكوفيدثم وضعوا المسودة للتعليق عليها أثناء أزمة  )LEP( المحدودة في اللغة االنجليزية
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 الرد 
عتبار على أساس  اإل نظر العامة في مساهمات. سيستمر أخذ الاً ة وسيتم مراجعتها وتحديثها على األقل سنوييَّ الخطة هي وثيقة حَ 

 كروز كاتيالسيدة طريق االتصال بمستمر. يمكن ألعضاء المجتمع تقديم مالحظات حول الخطة أو تنفيذ الخطة في أي وقت عن 
Katie Kruse  البريد اإللكتروني أو    0906-249-517الرقم   على EGLE-NondiscrimCC@michigan.gov . 

  
     ) LEPالكفاءة المحدودة في اللغة االنجليزية (  ذوي اإلفرادمن  السكان تحديد  . ز

 تعليق
هذه أو يتأثرون بشكل مباشر بأنشطة أو برامج أو خدمات ) EGLE( إدارة البيئةعندما يكون األفراد مؤهلين للحصول على خدمات 

ة التي تعمل مع يتحديد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اللغوية من خالل التشاور مع وكاالت الوالإلدارة ، يمكن ل دارةإلأ
 الزراعة.  موسم والموسميين الذين يحصدون العديد من الفواكه والخضروات في ميشيغان أثناءعمال المزارع المهاجرين 

 الرد 
ارة الصحة والخدمات  إدارة الحقوق المدنية في ميشيغان وأدمع الوكاالت الحكومية األخرى مثل ) EGLE( إدارة البيئةستعمل 

 لغوية.اإلنسانية للمساعدة في تحديد من يحتاج إلى مساعدة 

 تعليق
في والية مراعاة وجود سكان  تجاهلتُترجم المعلومات عموًما إلى اللغات الثالث القياسية (اإلنجليزية والعربية واإلسبانية) مع 

 الذين يعتمدون على المعلومات بلغتهم األساسية: لغة اإلشارة األمريكية.ميشيغان و

 الرد 
عاف السمع للحصول على تعليقات وتوصيات م، والمكفوفين، وِض الصُّ ب الَمعنيّةميشيغان  إدارةمع   )EGLE( إدارة البيئةستتعاون 

 .لذين يعانون من الصمم والصم المكفوفين وضعاف السمع الذين لغتهم األساسية هي لغة اإلشارة األمريكيةلللوصول الشامل 

 تعليق
 للغة لتحديد األفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة لغوية.  إستبيانبعض التعليقات حول إجراء  )EGLE( إدارة البيئةتلقت 

 الرد 
  على أن هذه ستكون استراتيجية جيدة لتحديد األفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة لغوية.  )EGLE( إدارة البيئةتوافق 

 تعليق
بما في ذلك كيفية  االنجليزية اللغة  في  المحدودة الكفاءة ذوياإلفراد تحديد ب المتعلقمزيد من التفاصيل في القسم الرابع الح اقترإ

 التواصل مع أصحاب المصلحة. 

 الرد 
، يتضمن معلومات إضافية حول كيفية القيام  )LEP( القسم السابع، تقديم إشعار لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية

  التوعية. بعملية

 تعليق
  المحدودة في اللغة اإلنجليزية لكفاءةذوي ا  األفرادحدوًدا واضحة لتحديد متى تكون خدمات  )EGLE( إدارة البيئةيجب أن تتبنى 

)LEP (.مطلوبة للبرامج والخدمات على مستوى الوالية وعلى المستوى المحلي 
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 الرد 
، اإلدارةمن قبل مختلف األقسام والمكاتب. نظًرا لألنشطة والخدمات المتنوعة ألقسام ومكاتب  )EGLE( إدارة البيئةيتم تنفيذ مهمة 

مطلوبة ليست نهًجا واحًدا يناسب الجميع. تم  )LEP( ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةفإن عملية تحديد متى تكون خدمات 
  السماح بالمرونة. امكانية عبر األقسام والمكاتب مع التوافقتصميم الخطة لتوفير بعض 

 

 اللغوية  المساعدة وطرق  خدمات  . ح

 تعليق
يتحدث بها األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة  مستخدمو وخمس لغات  كثرارات والتحديثات إلى أشعتأكد من ترجمة جميع اإل

 .الئمالماإلنجليزية في الموقع الجغرافي 

 الرد 
ترجمة جميع ) EGLE( دارة البيئةجدي إلسيتم استخدام تحليل العوامل األربعة لتحديد وقت تقديم الخدمات اللغوية. ليس من المُ 

  التحدث بها في موقع جغرافي ذي صلة. خمس لغات يتم  أكثراإلشعارات والتحديثات إلى 

 تعليق
ً توفير المعلومات واإلعالنات المترجمة    تزامن مع اإلعالنات باللغة اإلنجليزية. شكل مب وكتابةً  شفويا

 الرد 
اإلنجليزية واللغات أن هناك حاجة إلى المساعدة اللغوية، يتم إصدار المعلومات واإلعالنات باللغة ) EGLE( إدارة البيئةعندما تقرر 

 األخرى المحددة في نفس الوقت. 

 تعليق
، وال تحدد اللغة أو اللغات التي يتحدث بها كل )EGLE( إدارة البيئةال تقدم الخطة معلومات عن عدد الموظفين ثنائي اللغة لدى  

؛ الصينية (الماندرين ةيعرب؛ السبانيةاإل اتلغوناطقون بال العامةموظفون يتفاعلون مع جمهور اإلدارةموظف ثنائي اللغة. هل لدى 
 األلمانية ؟وسيوية األخرى؛ اآل  يقيةوالكانتونية)؛ الكورية؛ األمهرية والصومالية واللغات األفر

 الرد 
بتطوير فريق لغوي كجزء من تنفيذ الخطة. فقط أولئك الذين يتطوعون ليكونوا جزًءا من الفريق سيتم ) EGLE( إدارة البيئةتقوم 

 .همولغات ي اللغةيثنائالتوفير عدد الموظفين  لإلدارةثنائي اللغة. بمجرد تطوير الفريق، يمكن التضمينهم في قائمة الموظفين 

 تعليق
. مع ذلك، ال تحدد الخطة عملية تعيين موظفين يتحدثون لغتين بما في ذلك اللغات التي اللغة ثنائييتتحدث الخطة عن تعيين موظفين 

ثنائيي اللغة الحاليين ال ختبار كفاءة الموظفينإيتم سستهدافها. عالوة على ذلك، ال تحدد الخطة متى وكيف إ) EGLE( إدارة البيئةتريد 
 .اإلدارةفي  ريريةالتحأو  الشفويةأو المحتملين الذين سيقومون بالترجمة 

 الرد 
بشكل أساسي على مترجمين فوريين ومترجمين مؤهلين متعاقدين لكل من خدمات الترجمة التحريرية  )EGLE( إدارة البيئةستعتمد 

بتطوير فريق لغوي يتألف من موظفين ثنائي اللغة للمساعدة في مراجعة المستندات المترجمة للتأكد  اإلدارة والترجمة الفورية. ستقوم 
 . )LEP( كفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةمن دقتها وتقديم الدعم للتفاعل مع األفراد ذوي ال

  
 تعليق

  ت األساسية "للمترجمين الفوريين المؤهلين".آالكفاء تحديد) EGLE( إدارة البيئةيجب على 
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 الرد 
الفورية. تستخدم  وبشكل أساسي على مترجمين مؤهلين متعاقدين لكل من خدمات الترجمة التحريرية ) EGLE( إدارة البيئةستعتمد 
برومبيج أند  و )Linguistica Internationalشركتي لينغويستيكا انترناشيونال ( حاليًا العقود على مستوى الوالية مع اإلدارة

 تحريريينبتدريب وفحص المترجمين الفوريين وال تينالشرك. تقوم كل من )Bromberg and Associates( أسوشيتس
 والمتخصصين في اللغة. 

 تعليق
ختالفات الثقافية التي تشكل أيًضا النظر في المعرفة األخالقية والثقافية. يجب أن يكون المترجم مدرًكا لإل رجمةتشمل الكفاءة في الت

ذوي الكفاءة المحدودة  دراية بالمعايير الثقافية واالختالفات داخل مجتمع؛ للتواصل بشكل فعال، يجب أن يكون المترجم على رجمةالت
 . هُ ة لخدمقدم الالذي ي )LEP( في اللغة االنجليزية

 الرد 
خدمات المساعدة  بهم في توفير  اإلدارة عينعلى أن الكفاءة الثقافية مهمة. تحاول كلتا الشركتين اللتين تست) EGLE( إدارة البيئةتوافق 

أيًضا أنه من المهم   اإلدارةالتي يخدمونها. تشعر  قطاعاتاللغوية توظيف مترجمين فوريين محليين لديهم خبرة في المجتمعات وال
 . حسبانعتبارات في الالتعامل مع المنظمات المجتمعية والوكاالت األخرى في المجتمع المحلي لضمان أخذ هذه اإل

 تعليق
). ما هي غيرهاتحديد أولويات أنواع المستندات (المكتوبة، الموقع اإللكتروني، البريد اإللكتروني، وبالنسبة للمستندات الحيوية، يجب 

 ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةمجموعة اللغات والمستندات التي سيتم منحها األولوية في الميزانية المخصصة لعمل 
)LEP( ؟ 

 الرد 
، اإلدارةمن قبل مختلف األقسام والمكاتب. نظًرا لألنشطة والخدمات المتنوعة ألقسام ومكاتب ) EGLE( إدارة البيئةيتم تنفيذ مهمة 

عبر األقسام والمكاتب مع  التوافقمن قبل األقسام والمكاتب. تم تصميم الخطة لتوفير بعض  المستندات  ولويةأ عملية تحديد دراجإسيتم 
 السماح بالمرونة. مكانيةإ

 تعليق
ية. على وجه التحديد، يجب أن تتضمن الخطة النهائية حيوكيف ستحدد ما إذا كانت المستندات ) EGLE( إدارة البيئةيجب أن توضح 

 قائمة بالوثائق الحيوية التي يجب، على األقل، ترجمتها.

 الرد 
، اإلدارةمن قبل مختلف األقسام والمكاتب. نظًرا لألنشطة والخدمات المتنوعة ألقسام ومكاتب ) EGLE( إدارة البيئةيتم تنفيذ مهمة 

 ستختلف المستندات الحيوية عبر األقسام والبرامج. سيحدد كل قسم الوثائق الحيوية وسيتم ترجمتها.

 تعليق
المستندات الحيوية بسرعة وتقديمها عند الضرورة لضمان عدم إطاًرا زمنيًا لكيفية ترجمة ) EGLE( إدارة البيئةيجب أن يتضمن 

 وجود أي تأخير في الوصول. 

 الرد 
 سيعتمد اإلطار الزمني لترجمة الوثائق الحيوية على البرامج واألنشطة والخدمات المطروحة. 

 تعليق
ستماع إجتماع عام أو جلسة إتعليق أو  يجب أيًضا تصنيف طلبات التصاريح على أنها مستندات حيوية، ال سيما إذا كانت هناك فترة

  عامة. 
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 الرد 
 كل حالة على حدة. بحسبدائًما ترجمة طلبات التصاريح. سيتم تحديد ذلك  سهولةقد ال يكون من ال

 تعليق
الترجمات حتى عتبارها أمًرا حيويًا ولضمان كفاية إإنشاء عملية استئناف إلعادة تصنيف المستندات ب) EGLE( إدارة البيئةيجب على 

) إلى الخضوع لعملية مطولة لتقديم شكوى بموجب الباب LEPال يضطر األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية (
 السادس في كل مرة يكون هناك ترجمة ناقصة. 

 الرد 
إلعادة تصنيف المستندات  نقص في الترجمة أو طلب هناك ليست هناك حاجة لتقديم شكوى بموجب الباب السادس في كل مرة يوجد

العام للعدالة البيئية إذا كانت هناك مخاوف  دعيصال بمكتب المتباإل شخاص أن يقوم األ )EGLE( إدارة البيئةية. تفضل حيوعلى أنها 
متثال كاتي كروز، منسقة اإل اإلتصال بالسيدة أو  EnvironmentalJustice@Michigan.gov-EGLE البريد اإللكتروني على

  على البريد اإللكتروني   أو  0906-249-517، على الرقم  )EGLE( إدارة البيئة لعدم التمييز في
 NondiscrimCC@Michigan.gov-EGLE . 

 

 عوامل  األربعة تحليل  . ط

 تعليق
 لكل شخص خدمات الترجمة الفورية عند الطلب. ) EGLE( إدارة البيئةيجب أن تقدم 

 الرد 
  فيها ممكنًا. ذلك ال يكونجاهدة لتلبية جميع طلبات خدمات اللغة ولكن قد تكون هناك ظروف )  EGLE( إدارة البيئةستسعى 

 تعليق
فتراض بأنه إخاضعًا إلشعار عام وتعليق وينطبق على الوالية بأكملها، يجب أن يكون هناك ) EGLE( إدارة البيئةعندما يكون قرار 

قدرها  ، والتي يُ سيتم ترجمته إلى اللغات المستخدمة من قبل السكان ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية المقيمين في الوالية
 شخص أو أكثر، إضافة إلى تلك اللغات ضمن هامش الخطأ اإلحصائي.  1,000ستطالع للمجتمع األمريكي بـ إأحدث 

 الرد 
 . )EGLE( إلدارة البيئةلغة على األقل. هذا غير ممكن بالنظر إلى الموارد الحالية  42قد يشمل ذلك الترجمة إلى 

 تعليق
قد تم القصوى   حدود الحدود المطبقة على المشاريع المحلية وإجراء تقييمات لتحديد ما إذا كانت ال)EGLE( إدارة البيئةيجب أن تضع 

 بها. لتزاماإل

 الرد 
، اإلدارةمن قبل مختلف األقسام والمكاتب. نظًرا لألنشطة والخدمات المتنوعة ألقسام ومكاتب ) EGLE( إدارة البيئةيتم تنفيذ مهمة 

عبر  توافقفإن عملية تحديد ما إذا كانت الخدمات اللغوية مطلوبة ليست نهًجا واحًدا يناسب الجميع. تم تصميم الخطة لتوفير بعض ال
  المرونة.بعض السماح ب مكانيةإ األقسام والمكاتب مع

 تعليق
إلى أن الحاجة إلى خدمات اللغة ستعتمد على  ) LEPاألشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية (، تشير خطة 2في العامل 

األشخاص ذوو الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية تواصل الموظفين مع مجموعة لغوية، وعدد المرات التي يبحث فيها  عدد مرات" 
أن بعض األفراد  عتباراال نظر في) EGLE( إدارة البيئةآمل أن تضع  .عن خدمات من برنامج، ونوع الخدمات اللغوية المطلوبة" 

لحصول على خدمات أو يكونون  ستماع عامة أو يسعون لإذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية قد ال يذهبون حاليًا إلى جلسات 



  ةاإلنجليزي اللغة في المحدودة الكفاءة ذوي خطة
 التعليقات على الرد مستند

   
 

 الصفحة | 18

في المجتمع،  اإلدارةعمل في   التوعيةنقص  إلى يعودتصال هذا ، ولكن قد يكون عدم اإل)EGLE( إدارة البيئة تصال بموظفي إعلى 
 هتمام أو الحاجة إلى الخدمات.ليس بسبب عدم اإل

 الرد 
قد ال يكونون على دراية بعمل  ) LEP( المحدودة في اللغة اإلنجليزيةأن بعض األفراد ذوي الكفاءة ) EGLE( إدارة البيئةتدرك 
مع  اإلدارةفي زيادة الوعي ببرامج وأنشطة وخدمات  اإلدارة. من خالل تنفيذ الخطة والمراقبة المستمرة وتحديث الخطة، تأمل اإلدارة

 األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية.

من أربعة عوامل تؤخذ في االعتبار عند تحديد وقت الحاجة إلى خدمات اللغة. من خالل استخدام نهج متعدد هو واحد فقط  2العامل 
 . )LEP( في توفير وصول هادف إلى األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية) EGLE( إدارة البيئةتأمل  الجوانب،

 

 المالذ اآلمن  .ي

 تعليق
) معايير اختيار اللغات التي  LEP) في خطة األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية (EGLEالبيئة (يجب أن توضح إدارة 

سيتم ترجمتها أولن يتم ترجمتها. كما هو مصاغ، إن حكم المالذ اآلمن ال يوفر معايير واضحة بما فيه الكفاية لتحديد متى يجب توفير 
 .الوالية والمستوى المحلي خدمات الوصول إلى اللغة على مستوى

 الرد 
قرار بشأن وقت تقديم الترجمة الكتابية بدالً  تخاذاكدليل عند  )Safe Harbor( المالذ اآلمن معيار) EGLE( إدارة البيئةستستخدم 

 من الحد األدنى.

  
 مراقبة الخطة وتحديثها  .ك

 تعليق
) اآلن بعقد EGLE)، يمكن أن تلتزم إدارة البيئة (LEPاإلنجليزية (في حالة مشروع خطة األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة 

اجتماعات عامة في الذكرى السنوية األولى العتماد هذه الخطة، والتي ستُظِهر التزاما باالستماع إلى المساهمات العامة ودمجها في 
 اءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية. مسودة الخطة؛ سيوفر أيًضا فرصة لتقييم مدى جودة خدمة الخطة لألشخاص ذوي الكف

 
 الرد 

لتقييم فعالية الخطة  ستعداداعتبار على أساس مستمر. نحن على  اإلنظر العامة في  مساهماتة وسيستمر أخذ اليّ الخطة هي وثيقة حَ 
 الحالية سنويًا وتحديد وسيلة للمشاركة العامة للتأكد من أننا نسمع من أولئك الذين تم تصميم هذه الخطة لدعمهم.

 تعليق
ربما و، )LEP( ألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةفي تشكيل لجنة استشارية ل  )EGLE( إدارة البيئةيجب أن تفكر 

 .ةالبيئي عدالةلل ستشارياالبالمجلس  هاربط

 الرد 

 .) LEP( ألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزيةل ستشاريةافي إنشاء لجنة ) EGLE( إدارة البيئةفكرة جيدة، سوف تفكر 


