
 

 نظرة عامة 

ي مارس  
 
ة إىل توفير خدمات المساعدة اللغوية  2021ف قدم خدمات عامة مباشر

ُ
ي ت
، تم توقيع أمر تنفيذي بتوجيه وكاالت الوالية الت 

جمة الفورية( لألشخاص ذوي الكفاءة اللغوية المحدودة ) جمة التحريرية والي  لألمر  تنقيًحا  26.1(. وُيعد األمر التنفيذي رقم  LEP)الي 

ي أكتوبر   26التنفيذي رقم  
 
 ف
ً
 . 2011الذي تم إصداره أصال

ية أو التحدث   ية كلغتهم األساسية ولديهم قدرة محدودة عىل قراءة اللغة اإلنجلير  الماليير  من سكان نيويورك ال يتحدثون اللغة اإلنجلير 

امج  بها أو كتابتها أو فهمها. بالنسبة لسكان نيويورك هؤالء، فإن كفاءتهم اللغوي ل عوائق محتملة الستخدام الير
ّ
مث
ُ
ة المحدودة ت

ي تقدمها الحكومة. 
 والخدمات الت 

 ؟ 26.1ماذا يتطلب األمر التنفيذي  

جمة الفورية لألفراد   • ة تقديم خدمات الي  يتعير  عىل كل والية حكومية تنفيذية تعمل عىل توفير الخدمات العامة المباشر

 الخدمات أو المزايا.  بلغتهم األساسية فيما يتعلق بإتاحة تلك

ي ذلك الوثائق العامة مثل النماذج، بأكير عشر لغات شيوًعا بخالف   •
ا ترجمة الوثائق األساسية، بما ف 

ً
تتطلب هذه الوكاالت أيض

ي والية نيويورك )بناًء عىل بيانات تعداد سكان الواليات المتحدة  
ي يتحدث بها أفراد ذوي كفاءة لغوية محدودة ف 

ية والت  اإلنجلير 

ة(.     األخير

ا تعيير  ُمنسق استخدام اللغة ونشر خطة استخدام اللغة.  •
ً
 يتعير  عىل الوكاالت أيض

ي والية نيويورك؟ 
ز
ي يتم التحدث بها ف

ية الت  ز ا بخالف اإلنجلث 
ً
 ما هي اللغات العشر األخرى األكثر شيوع

 : ي الوقت الراهن، فإن أهم عشر لغات هي
 ف 

 اإلسبانية  •

 الصينية  •

 الروسية  •

 اليديشية  •

 بنغالية ال •

 الكورية  •

 الكريولية الهايتية  •

 اإليطالية  •

 العربية  •

 البولندية  •

، إال أن بعض الوكاالت قد تختار أن تضيف   جمة لهذه اللغات العشر بينما يتعير  عىل جميع وكاالت الوالية المشمولة توفير خدمات الي 

 طلبات الفيدرالية األخرى. اللغات اإلضافية بناًء عىل احتياجات السكان الذين يقدمون لهم خدماتهم والمت 

 خطط استخدام اللغة 

 ما هي خطة استخدام اللغة؟ 

ي يجب اتخاذها من ِقَبل الوكالة لضمان فرص حقيقية للوصول إىل خدماتها. يشمل هذا، عىل  
حدد خطة استخدام اللغة اإلجراءات الت 

ُ
ت

 
ً
جمة واللغات المتوفرة وفريق  من الموظفير  الذين يتمتعون بمهارات وقدرات استخدام سبيل المثال ال الحرص، قائمة بالوثائق المي 

ً
ا كامال



اتيجيات التوعية. يتعير  عىل الوكاالت تحديث خطط استخدام اللغة الخاصة بهم   اللغة، وخطة تدريبية، وخطة المراقبة السنوية، واسي 

 .  access-https://dhr.ny.gov/languageبانتظام. يمكنك الوصول إىل خطط استخدام اللغة لدى الوكاالت من هنا: 

ل؟  ز ي المثز
ز
ية ف ز  كم عدد سكان نيويورك الذين يتحدثون لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجلث 

ية. من بينهم،    5.7حواىلي  ي نيويورك يتحدثون لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجلير 
 
شخص يتحدثون  مليون   2.5مليون شخص يعيشون ف

ية أقل من مستوى جيد. بناًء عىل استطالع المجتمع األمريكي   عدد األفراد الذي يجيدون اللغة  2019-2015اللغة اإلنجلير 
َ
غ
َ
، َبل

ية بشكل محدود والذين يتحدثون إحدى اللغات العشر السابق ذكرها:   اإلنجلير 
 

   1,201,322اإلسبانية:  .1
   379,745الصينية:   .2
   119,380الروسية:  .3
   64,070اليديشية:   .4
   64,020البنغالية:  .5
   55,506الكورية:   .6
   54,746الكريولية الهايتية:  .7
   46,431اإليطالية:  .8
   40,781العربية:  .9

   34,840البولندية:   .10

 جهات اتصال وكالة الوالية 

ز عليها توفث  خدمات استخدام اللغة؟   أي من وكاالت الوالية يتعي 

 م خدمات استخدام اللغة، ولديها منسق الستخدام اللغة يرصد امتثال الوكالة لهذا األمر.  كل وكالة من الوكاالت التالية تقد

 contacts-agency-policy#state-access-https://www.ny.gov/language 

 نموذج الشكاوى 

رم من الخدمات؟ ماذا لو ل
ُ
 م يتلق  شخص ما المساعدة اللغوية المناسبة أو ح

امج العامة. إذا شعرت أنك   إنها سياسة والية نيويورك للوكاالت المشمولة من أجل توفير خدمات استخدام اللغة من أجل الخدمات والير

جمة الفورية المناسبة أو تم حرمانك من المساعدة المتمث جمة المناسبة، ُيرجر ملء نموذج تقديم  لم تحصل عىل خدمات الي  ي الي 
لة ف 

 .  / US-https://languageaccess.ny.gov/enشكوى بشأن استخدام اللغة: 

ي إىل 
ون     . LanguageAccess@exec.ny.govلألسئلة اإلضافية أو المعلومات، يرجر إرسال رسالة بريد إلكي 
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