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 EGLEعدم التمییز في برامج البیئة والبحیرات العظیمة والطاقة 
 
 
 2015أكتوبر/تشرین األول  28تاریخ السریان األصلي:  
 2020ینایر/كانون الثاني  21تاریخ المراجعة األخیرة:  
 اإللكتروني على شبكة اإلنترنت   EGLEوموقع  EGLEتوزیع: جمیع موظفي  
 
 

 المسألة
 

أنھ یجب عدم التمییز في البرامج أو األنشطة التي تتلقى مساعدة من وكالة حمایة   السابع،)، الجزء CFRمن قانون اللوائح االتحادیة ( 40 للمادة وفقًا 
دیة من وكالة  البیئة ویحظر التمییز العرقي أو اللون أو األصل القومي أو السن أو الجنس أو اإلعاقة في البرامج أو األنشطة التي تتلقى مساعدة اتحا

 : تطلب من متلقي المساعدات االتحادیة من الوكالة اآلتي، وی )EPAحمایة البیئة في الوالیات المتحدة ( 
 

A.  من قانون اللوائح االتحادیة 40للمادة جمع وحفظ وتوفیر المعلومات التي تبین االمتثال CFR   7الجزء . 
 

B.  من قانون اللوائح االتحادیة 40من قانون  7لعدم التمییز لتنسیق الجھود لالمتثال للجزء   االمتثال تعیین شخص لیكون منسق . 
 

C.  من قانون مكافحة   7اعتماد إجراءات التظلم التي تضمن الحل السریع والعادل للشكاوى المتعلقة بالتمییز التي تدعي حدوث انتھاكات للجزء
 .40التمییز 

 
D. م التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو الجنس أو اإلعاقة، ومعلومات الھویة  تقدیم إشعار عام مستمر وبارز بعد

 واالتصال الخاصة بمنسق االمتثال لعدم التمییز.
 

) ھي عدم التمییز على أساس عدة عوامل، بما EGLEمیشیغان ( والیة كما ھو مبین أدناه، فإن سیاسة وزارة البیئة والبحیرات العظمى والطاقة في
  EGLEوغیرھا من القوانین الحكومیة واالتحادیة المعمول بھا. باإلضافة إلى ذلك ، تعتمد   7الجزء  CFR من  40المادة في ذلك تلك الواردة في 

 . 7الجزء  CFR من 40 المادة اإلجراءات التالیة لتنفیذ متطلبات
 

 السیاسات
 
 االمتثال معلومات  ) أ
 

تقدیم المعلومات  وبجمع وصیانة )، ECRCOبناًء على طلب مكتب االمتثال للحقوق المدنیة الخارجیة لوكالة حمایة البیئة ( EGLEتقوم  .1
 :  CFR لقانون 40المادة  من  7التالیة إلظھار االمتثال للجزء 

 
a.  وصف موجز ألي دعاوى قضائیة معلقة ضدEGLE  لقانون  40المادة  من 7جزء الحظره ی تدعي التمییز الذي CFR. 
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b.  4-4700نموذج وكالة حمایة البیئة بیانات العرق/العرق، واألصل القومي، والعمر، والجنس، واإلعاقة، واإلعاقة، أو معلومات  
 حمایة البیئة.  للحصول على مساعدة وكالة  EGLEالمقدمة مع طلبات 

 
c.  سجل شكاوى التمییز التي تحدد الشكوى، وتاریخ تقدیمھا، وتاریخ االنتھاء من التحقیق فيEGLE .والتصرف، وتاریخ التصرف ، 
 
d.  .تقاریر عن أي مراجعات لالمتثال تجریھا أي وكاالت أخرى 
 
e.  بیانات ومعلومات إضافیة خاصة ببعض برامج أو أنشطةEGLE   لتحدید االمتثال حیثما یكون ھناك سبب لالعتقاد بأن التمییز قد

   البرنامج أو النشاط.  EGLEأو للتحقیق في شكوى تدعي التمییز في  EGLEیكون موجوًدا في برنامج أو نشاط  
 

في تحدید    7.25القسم  CFR 40استخدام التصنیفات العرقیة المنصوص علیھا في  EGLEعند إعداد معلومات االمتثال، یجب على  .2
 فئات العرق أو اللون أو األصل القومي.  

 
) (ب) لمدة ثالث سنوات على األقل بعد االنتھاء من  1(  - ) (أ) 1بسجالت لمعلومات االمتثال المحددة في الفقرات ( EGLEتحتفظ  .3

متلقیة لھ في مساعدة وكالة حمایة البیئة.  عندما یتم تقدیم أي شكوى أو إجراء آخر بسبب فشل مزعوم من قبل   EGLEمشروع كانت 
EGLE  40لالمتثال لـ CFR  انتھاء فترة الثالث سنوات ، یجب على  قبل   7الجزءEGLE  .االحتفاظ بالسجالت حتى یتم حل الشكوى 

 
   :  EGLEیجب على  .4

 
a.   إتاحة إمكانیة وصول اللجنة خالل ساعات العمل العادیة إلى دفاترھا وسجالتھا وحساباتھا ومصادر المعلومات األخرى، بما في ذلك

 من قانون االستجابة للحریة.  7لجزء مرافقھا، حسب االقتضاء للتأكد من االمتثال ل
 

b.  .إتاحة معلومات االمتثال للجمھور عند الطلب 
 

c.   المساعدة في الحصول على المعلومات المطلوبة األخرى التي ھي في حوزة وكاالت الدولة األخرى أو المؤسسات أو األشخاص غیر
.  وإذا رفض ھذا الطرف الكشف عن تلك المعلومات، یقوم الفریق بإبالغ اللجنة وشرح الجھود التي  EGLEالخاضعین لسیطرة 

 تبذلھا للحصول على المعلومات. 
 

 االمتثال لعدم التمییز  منسق ) ب
 

  EGLE) ، المسؤول عن تنسیق جھود EGLE (NCCلدیھ وظیفة معینة في المكتب التنفیذي كمنسق االمتثال لعدم التمییز  EGLEمدیر 
 ھي: NCCمعلومات االتصال    . 7الجزء  CFR 40لالمتثال اللتزاماتھ بموجب 

 
 منسق االمتثال لعدم التمییز

Executive Office 
 وزارة البیئة والبحیرات العظمى والطاقة في والیة میشیغان

 شارع ویست ألیكان  525
 30473صندوق البریدي ال رقم 

Lansing, Michigan 48909-7973 
 NondiscriminationCC@Michigan.gov-EGLEالبرید اإللكتروني:  

 0906-249-517الھاتف:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/7.25
mailto:EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.gov
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 إجراءات التظلم  )ج

، بما في ذلك   EGLEاإلجراءات التالیة للسماح ألي شخص أو مجموعة بتقدیم شكوى تدعي فیھا التمییز من أي نوع من قبل  EGLEتتبنى 
أي شكوى من   EGLEأو ألي قوانین أو لوائح حكومیة أو اتحادیة وتنفذ  CFR 40من  7الذي قد یشكل انتھاًكا للجزء  EGLEالتمییز من قبل 

 غیة ضمان التسویة الفوریة والعادلة ألي ة من شكاوى التمییز ھذه. ھذا النوع من التمییز، وب 

 یقوم بماذا من خطوه 
 تقدیم الشكوى  الشكوى  . 1 

من أجل الحصول على شكوى للنظر في التحقیق بموجب ھذا اإلجراء ، یجب على الشاكي تقدیم 
یوًما تقویمیًا بعد   180) في موعد ال یتجاوز EQP0120الشكوى باستخدام نموذج تقدیم التظلم (
 تاریخ (حاالت) الفعل المزعوم التمییز.

 .
 وتحدد الشكوى بأكبر قدر ممكن من التفاصیل ما یلي: 

 التي تدعم انتھاك مزعوم.  EGLEاإلجراءات أو التقاعس من قبل •
 التمییز المزعوم الذي نجم أو سینتج عن مثل ھذه األعمال أو التقاعس. •
•

 .

ھویة الشخص (األشخاص) الذین تضرروا أو یحتمل أن یتضرروا من التمییز المزعوم

 

انتھكتھا (إذا كانت   EGLEالتماثیل أو اللوائح الحكومیة أو الفیدرالیة التي یُزعم أن  •
 معروفة). 

یجوز للشركة طلب معلومات إضافیة من المشتكي إذا لزم األمر للمساعدة في تلبیة متطلبات الشكوى  
المذكورة أعاله.  وتقدم المساعدة المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد ذوي الكفاءة المحدودة  

. ال بدیلة من األفراد ذوي اإلعاقة، مثل الشكاوى  في اللغة اإلنكلیزیة.  كما تقبل الشكاوى في أشك
 المقدمة على أقراص الحاسوب، أو على أشرطة صوتیة، أو بطریقة برایل

یجب إرسال جمیع الشكاوى بالبرید (أو إرسالھا بالبرید اإللكتروني) إلى لجنة التنسیق الوطنیة على  
 العنوان التالي:

 منسق االمتثال لعدم التمییز
Executive Office 

 وزارة البیئة والبحیرات العظمى والطاقة في والیة میشیغان
 شارع ویست ألیكان  525
 30473صندوق البریدي ال رقم 

Lansing, Michigan 48909-7973 
 EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.govالبرید اإللكتروني:  

 0906-249-517الھاتف:  

https://www.michigan.gov/documents/egle/EQP_0120_698434_7.pdf

یجب أن تكون الشكاوى خطیة وموقعة من قبل الشاكي أو ممثل الشاكي ویجب أن تتضمن معلومات  
االتصال بصاحب الشكوى أو من ینوب عنھ 

mailto:NondiscriminationCC@Michigan.gov
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 یقوم بماذا من خطوه 
 2 . NCC  تسجیل شكاوى التقدیم 

.  تحتفظ لجنة التنسیق الوطنیة  1یجب تسجیل جمیع الشكاوى التي تستوفي المتطلبات في الخطوة 
الموجودة في الملف وفقاً لجدول االحتفاظ بالسجالت.  كما تقوم لجنة  بنسخة من جمیع الوثائق 

التنسیق الوطنیة بإخطار مدیر البرنامج ذات الصلة(البرامج).  ستتلقى جمیع الشكاوى المسجلة تحقیقًا  
 مناسبًا وسریعًا وغیر متحیز. 

 
 وفیما یلي أمثلة على ما لن یتم تسجیل كشكوى المقدمة: 

 المجھولة. التقدیمات  •
 التقدیمات غامضة جداً بحیث ال یمكن تحدید ھاویة االدعاءات المتعلقة بالسلوك التمییزي.  •
ال یحدد التقدیم بشكل كاف الشخص (األشخاص) الذین تضرروا أو یحتمل أن یتضرروا   •

 من التمییز المزعوم. 
 االستفسارات التي تسعى للحصول على المشورة أو المعلومات.  •
 مرافعات المحكمة. نسخ مجاملة من  •
 مقاالت صحفیة.  •
أو سالسل البرید   YouTubeمصادر الوسائط المستندة إلى الویب مثل مقاطع فیدیو  •

 اإللكتروني أو مدونات المدونات أو سالسل التعلیقات أو صفحات الویب. 
 نسخ مجاملة من المظالم الداخلیة.  •
 المحادثات الشخصیة. رسائل البرید الصوتي أو المكالمات الھاتفیة أو  •

 3 . NCC  المراجعة األولیة لتقدیم الشكوى؛ عملیة التسویة غیر الرسمیة 
عند استالم الشكوى وأي معلومات إضافیة تدعم الشكوى أو ترتبط بھا بطریقة أخرى، یتم إنشاء  

أولیة  ملف حالة یحتوي على جمیع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشكوى، ویجب إجراء مراجعة 
للقضیة أجریت.  وفي ھذه المرحلة، تحدد لجنة التنسیق الوطنیة ما إذا كان ینبغي المشاركة في عملیة  

تسویة غیر رسمیة، وإذا كان األمر كذلك، تبلغ صاحب الشكوى بكیفیة االستعانة بالخیارات المتاحة  
 لعملیة التسویة غیر الرسمیة. 
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 یقوم بماذا من خطوه 
 4 . NCC  مزید من التحقیق التحدید ما إذا كانت الشكوى تستدعي 

وتحدد لجنة التنسیق الوطنیة، استناداً إلى المعلومات الواردة في الشكوى والمعلومات األخرى  
 المتاحة، ما إذا كان: 

 وللمحكمة اختصاص متابعة المسألة.  •
 التحقیق. ویتضمن تقدیم الشكوى ما یكفي من الوجاھة لتبریر إجراء مزید من  •

 
 وتستدعي الشكوى إجراء مزید من التحقیق ما لم: 

 فھو یفتقر إلى مسار محدد للتسویة أو ال یوفر الوضوح الكافي لتبریر الخطوات التالیة.  •
وفي غضون الوقت المخصص للبت في االختصاص القضائي والتحقیق، تتوصل اللجنة   •

 إلى حل متفق علیھ مع صاحب الشكوى. 
خصص للبت في االختصاص والتحقیق، یسحب صاحب الشكوى  وفي غضون الوقت الم  •

 الشكوى. 
 . 1ولم تقدم الشكوى في غضون اآلجال المحددة في الخطوة  •

 
یوماً تقویمیاً من تاریخ تلقي الشكوى، تبلغ لجنة التنسیق الوطنیة صاحب الشكوى   14وفي غضون 

التحقیق.  وإذا تقرر أن إجراء مزید من التحقیق غیر  إذا كانت الشكوى قد قُبلت أو لم تقبل لمزید من 
 مبرر، یسجل سبب ھذا القرار في ملف القضیة. 

 5 . NCC التحقیق في الشكوى  المزید من 
وإذا قررت لجنة التنسیق الوطنیة أن الشكوى تبرر إجراء مزید من التحقیق، تستعرض اللجنة  

أو شھود   EGLEالوقائع المزعومة لتحدید مسار التحقیق.  قد یشمل التحقیق مقابالت مع موظفي 
ذات الصلة   EGLEآخرین ذوي صلة أو آخرین وردت أسماؤھم في الشكوى.  یجب على موظفي 

 نفسھم متاحین حسب الضرورة.  وستطبق غلبة معیار األدلة أثناء تحلیل الشكوى. أن یجعلوا أ

 6 . NCC  التقریر والتصمیم 
من   7قد انتھكت الجزء  EGLEوتصدر لجنة التنسیق الوطنیة تقریراً وقراراً بشأن ما إذا كانت 

قانون مكافحة البغاء.  وتعد لجنة التنسیق الوطنیة تقریراً خطیاً عن التحقیق یتضمن سرداً للحادث،  
وتحدید ھویة األفراد الذین أجریت معھم مقابالت، واألدلة التي تم استعراضھا، ویتضمن النتائج 

 والتحدید.  ویوضع التقریر والبت في ملف الشكوى. 
 

یوماً تقویمیاً من تلقي الشكوى التي تستدعي التحقیق، تخطر لجنة التنسیق   180غضون وفي 
 الوطنیة صاحب الشكوى خطیاً بنتائج التحقیق والتوصیات المتعلقة بتسویتھا.
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 یقوم بماذا من خطوه 
 االستئناف  الشكوى  . 7

بالكتابة إلى مدیر اللجنة  ویجوز للشخص الذي یقدم الشكوى أن یطعن في قرار لجنة التنسیق الوطنیة 
یوماً تقویمیاً من تلقي قرار اللجنة.  ویصدر مدیر الفریق قراراخطیا ردا على الطعن   30في غضون 

 یوما تقویمیا بعد استالمھ.  30في موعد ال یتجاوز 
 
 إشعار بعدم التمییز  ) د
 

تقدیم إشعار مستمر بأنھ ال یمیز على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو السن أو األصل القومي أو اللون أو الحالة   EGLEیجب على 
شطة.   االجتماعیة أو اإلعاقة أو المعتقدات السیاسیة أو الطول أو الوزن أو المعلومات الوراثیة أو التوجھ الجنسي في أي من برامجھا أو األن 

على   EGLEار األشخاص الذین یعانون من ضعف في الرؤیة أو السمع.  وكحد أدنى، ینشر ھذا اإلشعار على موقع وتستوعب طرق اإلشع
.  ویجب أن یكون ھذا اإلشعار بلغة أو لغات أخرى غیر االنكلیزیة عند االقتضاء  EGLEشبكة اإلنترنت وفي مكان بارز في مكاتب أو مرافق 

 EGLEالمعین لتنسیق جھود  EGLEالحالیة باعتبارھا الموظف المسؤول عن  EGLE NCCشركة  أو عند الطلب.  یجب أن یحدد اإلشعار
 وفیما یلي نص اإلشعار الذي سیقدم بموجب ھذه السیاسة: .   CFR 7 40لالمتثال اللتزاماتھا بموجب الجزء  

 
على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو السن أو األصل القومي أو اللون أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقة أو المعتقدات   EGLEال تمیز 

ي  السیاسیة أو الطول أو الوزن أو المعلومات الوراثیة أو التوجھ الجنسي في إدارة أي من برامجھا أو أنشطتھا ، و ال یخیف أو ینتقم من أ
ھم مارسوا حقوقھم في المشاركة أو معارضة اإلجراءات التي تحمیھا القوانین واللوائح المعمول بھا، أو لغرض التدخل  فرد أو مجموعة ألن 

 في ھذه الحقوق، والمطالبات وسیتم التعامل مع التخویف واالنتقام على الفور إذا حدثا. 
 

EGLE  40ھي المسؤولة عن تنسیق جھود االمتثال وتلقي االستفسارات المتعلقة بمتطلبات عدم التمییز التي تنفذھا CFR  عدم    7الجزء)
، حسب االقتضاء، بما في ذلك الباب  5التمییز في البرامج أو األنشطة التي تتلقى المساعدة االتحادیة من البیئة وكالة الحمایة) والجزء 

؛ قانون التمییز على  1973من قانون إعادة التأھیل لعام   504، بصیغتھ المعدلة؛ المادة 1964ن الحقوق المدنیة لعام السادس من قانو
من تعدیالت القانون االتحادي لمكافحة تلوث المیاه   13؛ والمادة 1972؛ الباب التاسع من تعدیالت التعلیم لعام 1975أساس السن لعام 

 . 1972لعام 
 

أو سیاساتھا أو إجراءاتھا أو إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز فیما   EGLEي أسئلة حول ھذا اإلشعار أو أي من برامج إذا كان لدیك أ
 ، یمكنك االتصال بما یلي:  EGLEیتعلق ببرنامج أو نشاط 

 
 منسق االمتثال لعدم التمییز

Executive Office 
 یغانوزارة البیئة والبحیرات العظمى والطاقة في والیة میش

 شارع ویست ألیكان  525
 30473صندوق البریدي ال رقم 

Lansing, Michigan 48909-7973 
 NondiscriminationCC@Michigan.gov-EGLEالبرید اإللكتروني:  

 0906-249-517الھاتف:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.gov
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وتحت عنوان "اإلدارة" انقر على الرابط   Michigan.gov/EGLEpoliciesعلى شبكة اإلنترنت في   EGLEأو یمكنك زیارة موقع 
لتقدیم شكوى / شكوى   EGLEللحصول على نسخة من إجراءات ،   EGLE، عدم التمییز في برامج  024-09للسیاسة واإلجراءات رقم 

 من التمییز.
 

صراحة االنتقام من أي فرد ألي غرض،    EGLEولضمان أن یتمكن األفراد من االحتجاج بإجراءات التظلم ھذه دون خوف من االنتقام، تحظر 
أو   بما في ذلك لغرض التدخل في أي حق أو امتیاز مكفول بموجب أي دولة أو القوانین أو اللوائح الفیدرالیة ألن ذلك الشخص قدم شكوى أو شھد

غیر قانونیة بموجب أي قوانین   ساعد أو شارك بأي شكل من األشكال في تحقیق أو إجراء أو جلسة استماع من أي نوع أو عارض أي ممارسة 
من ھذا  حكومیة أو اتحادیة أو اللوائح.  وتشمل األعمال االنتقامیة المحظورة التخویف أو التھدید أو اإلكراه أو التمییز ضد أي فرد أو جماعة 

 القبیل.  وینبغي إبالغ لجنة التنسیق الوطنیة بأي قلق یتعلق باالنتقام. 
 

للمنشورات العامة التي یتم توزیعھا على الجمھور (على سبیل المثال، مواد التوعیة العامة، مثل الكتیبات أو  إشعار عدم التمییز بالنسبة 
 اإلشعارات أو صحائف الوقائع أو غیرھا من المعلومات عن الحقوق والخدمات؛ والطلبات أو النماذج للمشاركة أو الوصول إلیھا یجب أن تكون

 على النحو التالي:  EGLEبرامج أو عملیات أو أنشطة 
 

على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو السن أو األصل القومي أو اللون أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقة أو المعتقدات   EGLEال تمیز 
رھیب واالنتقام،  السیاسیة أو الطول أو الوزن أو المعلومات الوراثیة أو التوجھ الجنسي في إدارة أي من برامجھا أو أنشطتھا ، و یحظر الت 

 كما تقتضي القوانین واللوائح المعمول بھا. 
 
 إمكانیة الوصول لألشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة ) ه
 

). كما سیتم  LEPالفرصة للوصول الھادف إلى جمیع البرامج واألنشطة لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة (  EGLEستوفر 
ھي ترجمة الوثائق الحیویة وتوفیر الترجمة الشفویة إلى اللغة   EGLE، فإن سیاسة   EGLEالخاصة بـ  Lepتحدیدھا بشكل أكمل في خطة 

تواجھ بانتظام مؤھلة للخدمة أو من المرجح أن تتأثر بالبرنامج أو النشاط على أساس اختبار العوامل األربعة   LEPة غیر اإلنجلیزیة لكل مجموع
 المبینة أدناه.

 
كل  الوثیقة الحیویة ھي أي وثیقة ذات أھمیة حاسمة لضمان الوصول الھادف إلى األنشطة والبرامج الرئیسیة للمجموعة من قبل المستفیدین ، بش

مج أو  عام ، واألشخاص الذین من ذوي االحتیاجات الخاصة ، على وجھ التحدید.  قد یعتمد ما إذا كان المستند "حیویًا" أم ال على أھمیة البرنا
 قت المناسب. المعلومات أو اللقاء أو الخدمة المعنیة والنتیجة التي ستترتب على الشخص المعني إذا لم یتم تقدیم المعلومات المعنیة بدقة أو في الو 

 
ھي  وستساعد المعلومات الواردة من المجتمعات المحلیة في تحدید الوثائق الحیویة للوصول الھادف إلى السكان المعنیین بالصحة والصحة، وما 

 . LEPالخدمات اللغویة التي قد تكون الزمة لتوفیر إمكانیة وصول مجدیة إلى األفراد المصابین بـ 
 

 بموازنة العوامل األربعة التالیة عند تحدید المستندات التي یجب ترجمتھا:  EGLEستقوم 
 

 العامل األول:  عدد ونسبة األشخاص الذین تم خدمتھم أو مصادفة في منطقة الخدمة. 
EGLE    :سوف 
 وتحدید نطاق ونطاق الخدمات اللغویة المطلوبة.  LEPفحص تجاربھم السابقة مع األفراد   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3306_71085_47338---,00.html
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البحث عن المعلومات الدیموغرافیة المتعلقة باألقلیات واللغات األجنبیة التي یتم التحدث بھا في مجال الخدمات وفحصھا.  ویمكن  •
التعداد، والنظم المدرسیة، والمنظمات المجتمعیة، والحكومات المحلیة، ومن   الحصول على ھذه المعلومات من الوالیات المتحدة.

 . EGLEعام خالل عملیة التعلیق ال
 

 وأنشطتھا وخدماتھا.  EGLEمع برامج  LEPالعامل الثاني:  التردد الذي یتعامل بھ أفراد 
EGLE    :سوف 
تقییم أسرع قدر ممكن من الدقة لتواتر اتصالھم بأفراد من مجموعة لغویة مختلفة من مختلف المجموعات اللغویة التي تلتمس   •

الذین یتفاعلون مع أعضاء   EGLEالمساعدة أو ینبغي أن یكون لدیھم اتصال بھا.  سیتم جمع ھذه المعلومات من موظفي 
 المجتمع یومیًا.

أنواع مختلفة من جھات االتصال اللغویة.  قد یشیر االتصال األقل تكراًرا مع مجموعات اللغات المختلفة إلى حل  النظر في تواتر   •
 مختلف و/أو أقل تكثیفًا.

 
 من أنشطة البرنامج والخدمات.  LEPالعامل الثالث:  أھمیة ألشخاص 

EGLE    :سوف 
عواقب وخیمة إذا منعت الحواجز اللغویة األشخاص الذین لدیھم القدرة  تحدید البرامج أو الخدمات أو األنشطة التي سیكون لھا  •

 على الوصول إلیھا. 
 . LEPوسیُحّدن فیما یتعلق بأثر ذلك على الخدمات الفعلیة والمحتملة للمستفیدین من الـ  •

 
 العامل الرابع:  المورد المتاح للمستلم والتكالیف. 

الیة  وتتیح ھذه الخطوة األخیرة في التحلیل الرباعي مجاال ً ما لموازنة الطلب على المساعدة اللغویة بموارد المنظمة المالیة والبشریة الح
ن یساعد  أوالمتوقعة.  وینبغي أن یساعد ھذا التحلیل في تحدید ما إذا كانت الخدمات اللغویة التي تقدمھا حالیاً فعالة من حیث التكلفة، وینبغي 

المنظمة أیضاً على تخطیط االستثمارات المستقبلیة التي ستوفر المساعدة األكثر حاجة إلى أكبر عدد من األشخاص المعنیین بمكافحة  
 الالتأخیرا من موارد المنظمة.   

 
 بتطویر عالقات مع مجموعات المجتمع المحلي إلشراكھا في ترجمة الوثائق.  EGLEكما ستقوم 

 
 ذوي اإلعاقة وصول األشخاص   ) و
 

بدون تكلفة   EGLEوستتیح الكلیة لألفراد ذوي اإلعاقة فرصة الوصول والفرصة المجدیة للمشاركة الكاملة في برامجھا وأنشطتھا. وستقدم 
مساعدات وخدمات مساعدة مناسبة، بما في ذلك، على سبیل المثال، مترجمین فوریین مؤھلین لألفراد الذین یعانون من الصمم أو صعوبة في  

 EGLEالسمع، ولألفراد اآلخرین حسب الضرورة لضمان التواصل الفعال أو تكافؤ الفرص المشاركة الكاملة في البرامج واألنشطة التي تقدمھا 
 في الوقت المناسب وبطریقة تحمي خصوصیة الفرد واستقاللھ.  

 
ولألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في طلب السكن.  سیحصل األفراد على ترتیبات تیسیریة معقولة تتناسب مع احتیاجاتھم من أجل المشاركة  

 متكاملة. في بیئة سھلة المنال وغیر تمییزیة و EGLEالكاملة أو االستفادة من برامج وأنشطة 
 

إلى تحقیق بیئة شاملة وسھلة المنال داخل جمیع مكاتبھا ومرافقھا ومواقع االجتماعات العامة / جلسات االستماع. یتطلب   EGLEتسعى 
EGLE   أن یتم تصمیم المباني المملوكة والمستأجرة في والیة میشیغان بحیث یمكن استخدامھا بأمان وسھولة من قبل جمیع الناس دون جھد ال

 لزوم لھ أو االنفصال أو المعاملة الخاصة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 EGLE، عدم التمییز في برامج 024-09رقم   EGLEسیاسة 
 9صفحھ 

 
 

 

 تتبع ومراجعة سنویة للشكاوى الواردة  )ز
 

سیتم تتبع جمیع الشكاوى المسجلة، بما في ذلك ملخص االدعاءات والوضع والقرارات النھائیة، واستعراضھا سنویًا من قبل لجنة التنسیق  
أو مجاالت البرنامج.  وسیقدم تقریر سنوي   EGLEالوطنیة.  ویجب أن یشمل االستعراض تحلیالألنماط الشكاوى أو المشاكل النظامیة داخل 

 لفریق في كانون الثاني/ینایر.  وسیتضمن التقریر تقییما لفعالیة سیاسة عدم التمییز التي تنتھجھا اللجنة. إلى مدیر ا
 
 
 

 ارتباطات إلى معلومات إضافیة
 

- 4700حمایة البیئة  تقریر مراجعة االمتثال قبل المكافأة لجمیع المتقدمین والمستلمین الذین یطلبون المساعدة المالیة لوكالة حمایة البیئة (نموذج وكالة 
4( 
 

 ) EQP0120نموذج تقدیم التظلم (
 
 

   سلطة الموافقة
 
 

 _______________________________ 
 لیزل آیشلر كالرك، مدیرة

 
 

 التاریخ 
 

 عنوان ال تاریخ  الحالة  رقم السیاسة 
عدم التمییز في البرامج التي تتلقى المساعدة االتحادیة من   10/28/2015 تم إنشاءھا 09-024

 الوالیات المتحدة وكالة حمایة البیئة 
عدم التمییز في برامج البیئة والبحیرات العظیمة والطاقة   01/21/2020 تمت مراجعتھا 09-024

EGLE 
 

 مسؤولیة االتصال/التحدیث 
 

-EGLEوینبغي توجیھ أي أسئلة أو شواغل تتعلق بھذه السیاسة واإلجراءات إلى منسق االمتثال لعدم التمییز، المكتب التنفیذي، على 
NondiscriminationCC@Michigan.gov . 

 
فیما یتعلق بتنفیذ القواعد والقوانین التي تدیرھا  EGLE. توفر ھذه الوثیقة التوجیھ لموظفي EGLEوضع متطلبات تنظیمیة لألطراف خارج  EGLEال یمكن لسیاسة وإجراءات 

EGLE وھو مجرد تفسیر، وال یؤثر على حقوق الجمھور أو إجراءاتھ وممارساتھ، وال یتمتع بقوة القانون وأثره. یجب على موظفي .EGLE  اتباع التوجیھات الواردة في ھذه
 الوثیقة.

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/epa_form_4700_4.pdf
https://stateofmichigan.sharepoint.com/teams/insidedeq/SOM%20Forms/EQP0120.pdf
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