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 المقدمة -1
المجتمع   وتنمیة  اإلسكان  إدارة  توسبتوفر  (امدینة  اإلسكانHCDن  برامج  من  متنوعة  مجموعة    ، والتمویل  ، ) 

 ، والتي تشمل ما یلي: توسانوالخدمات لسكان 

المملوكة   –اإلسكان  دائرة   • اإلیجاریة  المساعدة  برامج  ذلك  ویشمل  المدعوم،  اإلسكان  برامج  بإدارة  یقوم 
البرامج  ل ھذه  وتشمل  والمستأجرین.  العام  لمدینة  اإلسكان  الدخلأیًضا  اختیار  لمحدودي  قسیمة  وبرنامج   ،

ا لم شمل األسرة السكن، وبرنامج  القدامى، وبرنامج  للمحاربین  الداعم  السإلسكان  المعاقین  ائدین  ، وبرامج 
المسنین المتوسطة، وقسائم اإلسكان الطارئوغیر  التأھیل  ألشخاص المصابین باإلیدز.  اكان  ، وإس، وإعادة 

ذلك  إلى  توباإلضافة  مدینة  تقوم  اتفاق س،  ب  ان من خالل  اإلسكان    إدارة كونسورتیوم  اختیار  قسیمة  برنامج 
 مقاطعة بیما.ب

تخصیص استحقاق سنوي من وزارة اإلسكان  توسان  تتلقى مدینة    -)  PCDدائرة التخطیط وتنمیة المجتمع ( •
بالوالیات  الحضریة  (   والتنمیة  (مباني  منحة  و)،  HUDالمتحدة  المجتمع  حلول  المنحة  و،  )CDBGتنمیة 

شراكة االستثمار في برامج  ، و)HOPWAاإلیدز (  المصابینفرص اإلسكان لألشخاص  و)،  ESG(  ةالطارئ
یشرف  و ھذه البرامج والصندوق العام المحلي لبرنامج الخدمات اإلنسانیة،    طریقن  وع).  HOMEالمنازل ( 

ال   موظفو على تمویل البرامج التي یدیرھا مقدمو الخدمات المجتمعیة.    PCD  تخطیط وتنمیة المجتمعدائرة 
  ، وتخفیف الطالء القائم على الرصاص   ،برامج إعادة تأھیل أصحاب المنازل  إدارةأیًضا ب  دائرةال   وتقوم ھذه 

أیًضا كمقدم طلب  ھذه الدائرة  مل  وتع.  محدودي الدخلألصحاب المنازل  بالنسبة  لمنازل  ل وتعدیل الوصول  
بشكل خاص لخدمة أولئك الذین یعانون من  ، والذي یدیر التمویل  بمقاطعة بیماستمراریة الرعایة  التعاوني  
 التشرد. 

د.   -الدائرة األو� لإلسكان  •  تقدم عمل�ات التوع�ة، واالنتقال، والمأوى لألشخاص الذين �عانون من الت�ش
ا لجميع الدوائر   HCDع  وتنمیة المجتمدائرة اإلسكان   • ا حاسم� ا دعم� والتخط�ط    ،ل�شمل االمتثال   تقدم أ�ض�

ي  ات���  والمشاركة المجتمع�ة.  ، االس�ت

اإلسكان   دائرة  المجتمعتقدم  مدينة    HCD  وتنمیة  إ� مدير  التوجيهات من عمدة ومجلس  توسان  تقار�رها  وتتل�ت 
 . توسانمدينة 

 الهدف  -2

اإلسكان   دائرة  م  ن المجتمعتل�ت وأ�شطتها    HCD  وتنمیة  وخدماتها،  امجها،  ل�� والهادف  ئ  المتكا�ن الوصول  بضمان 
ي يتكلمون بها. وستضمن دائرة اإلسكان     وتنمیة المجتمعبواسطة جميع السكان، بغض النظر عن اللغة األساس�ة الئت

HCD  -    الف�درال�ة يتوافق مع اإلرشادات  ال�فاءة  بذل جهود معقو   -بما  اللغ��ة لألفراد ذوي  المساعدة  لة لتقد�م 
�ة   ن اإلنجل�ي اللغة  ي 

�ن امج LEPالمحدودة  لل�� ن  المؤهلني األفراد  أو  المق�مون،  أو  بطلبات،  المتقدمون  ذلك  و�شمل   ،
المتحدة الممولة من   اإلسكان    HUD  وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بالوالیات  دائرة  تديرها  ي    وتنمیة المجتمعالئت

HCD ي ذلك
قس�مة اخت�ار السكن، و�رنامج اإلسكان العام لمحدودي الدخل،   -ع� سب�ل المثال ال الح�    -، بما �ن

 و�رامج أصحاب المنازل. 

 ) اللغ��ة  المساعدة  خطة  اإلسكان  LAPتحدد  دائرة  ستتخذها  ي  الئت اإلجراءات  المجتمع )  لضمان    HCD  وتنمیة 
باألشخ  يتعلق  ف�ما  السادس  للباب  �ة  االمتثال  ن اإلنجل�ي اللغة  ي 

�ن المحدودة  ال�فاءة  ذوي  دائرة  LEPاص  . وستقوم 
�ة   �شكل دوري بمراجعة وتحد�ث   HCD  وتنمیة المجتمعاإلسكان   ن ي اللغة اإلنجل�ي

لضمان    LAP  ال�فاءة المحدودة �ن
 االستجابة المستمرة الحت�اجات المجتمع واالمتثال للباب السادس. 
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 السلطة  -3

�ة   ن اإلنجل�ي اللغة  ي 
�ن المحدودة  ال�فاءة  إعداد  الحقوق    LAPتم  قانون  من  السادس  للباب  االمتثال  لضمان  هذە 

ن ع� أساس العرق  د 2000. القسم  U.S.C  42(  1964المدن�ة لعام   واألصل    ، واللون  ،وما �ل�ه) الذي �حظر التمي�ي
ي تتل�ت المساعدة المال�ة الف�درال�ة.   امج واأل�شطة الئت ي ال��

�ةو القو�ي �ن ن   األشخاص الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجل�ي
ي كلغتهم األساس�ة والذين لديهم قدرة محدودة    -نت�جة ألصلهم القو�ي    -

أو فهم    ، أو ال�تابة  ، أو القراءة   ، التحدث  �ن
�ة   ن اإلنجل�ي الف�درال�ة.    ا �كونو   أن�مكن  اللغة  امج  ال�� من  االستفادة  أو  الفعالة  المشاركة  من  ن  وقع  محرومني ح�ث 

ي  
الذي �طالب جميع المستف�دين من األموال    13166األمر التنف�ذي رقم    2000أغسطس    11الرئ�س كلينتون �ن

�ة  األشخاص ذوي ال�فاءة المحدود   أن يتمتعضمان    لمن أجالف�درال�ة باتخاذ خطوات معقولة   ن ي اللغة اإلنجل�ي
ة �ن

)LEP (امج واأل�شطة الف�درال�ة. الوصول بال  هادف إ� ال��

ي  
ي    HUD  وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بالوالیات المتحدة، أصدرت    2007يناير    22و�ن

إرشادات نهائ�ة لمتل�ت
يؤثر ع� األشخاص    HUDتم��ل   الذي  القو�ي  ي األصل 

ن �ن التمي�ي السادس ضد  الباب  باالمتثال لحظر  يتعلق  ف�ما 
�ة ن ي اللغة اإلنجل�ي

ي    HUD  لوزارةتحدد اإلرشادات النهائ�ة لـو .  LEP  ذوي القدرة المحدودة �ن
ذات  ط��قة التقي�م الذايت

األر�عة")ر�عة  األ العوامل  ("تحل�ل  الوكاال عوامل  ي �ساعد  أموال، والئت تتل�ت  ي  الئت ي تحد�د مدى    HUD  الوزارة  ت 
�ن

اما ن �ةها بتقد�م خدمات ال�ت ن ي اللغة اإلنجل�ي
 . LEP   القدرة المحدودة �ن

 التع��فات  -4

برامج   -  المستف�دون ي 
�ن المق�مون  أو  الحاليون  المشاركون  هم  أو  المساعدة  ع�  للحصول  �سعون  الذين  األشخاص 

 . HCD وتنمیة المجتمعدائرة اإلسكان 

ي قد يتوقع منها    -  منطقة سوق اإلسكان �مكن و .  �شكل معقول  عدد كب�ي من المستأج��ن  PHAجذب  أن تالمنطقة الئت
�ة  دائرةأن تكون هذە مقاطعة أو   . ح�ن

جمة الفور�ة ا إ� لغة مختلفة. �� خدمات اللغلل - ال�ت جمة شفه�� ي لغة واحدة وال�ت
ء ما �ن ي

 ة الشف��ة، فعل االستماع إ� �ش

كة تقدم خدمات  - )LSPة (�� لغالمة خدال مزود  اف�فور�ة ترجمة و  ترجمة ك�ان أو �ش  . ةاح�ت

�ة ( ن �ة كلغتهم األساس�ة    -  )LEPأشخاص ذوي إجادة محدودة للغة اإلنجل�ي ن  -األشخاص الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجل�ي
�ة، أو قراءتها، أو كتابتها، أو فهمها.  -نت�جة ألصلهم القو�ي  ن  ولديهم قدرة محدودة للتحدث باللغة اإلنجل�ي

جمة ئ  - ال�ت  بلغة أخرى.  للخدمات اللغ��ة المكت��ة، ح�ث يتم استبدال النص المكتوب من اللغة إ� نص مكتوب مكا�ن

العوامل  تحل�ل  ال  -5 خدمةر�ا�ي  منطقة  ضمن  اللغ��ة  االحت�اجات  اإلسكان    (تحد�د  وتنم�ة  دائرة 
 ) HCD المجتمع

�ة   ن ع� تحل�ل العوامل    HCDالخاص بـدائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع    LAPتعتمد اإلجادة المحدودة للغة اإلنجل�ي
الـدائرة   وستقوم  النهائ�ة.  اإلرشادات  ي 

�ن الموضحة  �شكل    HCDاألر�عة  العوامل  ر�ا�ي  التحل�ل  وتحد�ث  بتقي�م 
�ة  ن ورة للتأ�د من أن األشخاص الذين �عانون من إجادة محدودة للغة اإلنجل�ي لديهم وصول    LEPدوري حسب ال�ن

: HCDهادف إ� برامج وخدمات وأ�شطة دائرة   . وهذە العوامل األر�عة �ي

�ة  : عدد أو �سبة األشخاص ذوي القدرة المحدودة ل 1العامل   ن الذين تم تقد�مهم أو مقابلتهم    LEPلغة اإلنجل�ي
 . ن ي مجتمع الخدمة المؤهلني

 �ن
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المجتمع   وتنم�ة  اإلسكان  بدائرة  �ة    HCD�س�  ن اإلنجل�ي اللغة  ي 
�ن المحدودة  القدرة  ذوي  األشخاص  مع  للتواصل 

LEP   بر إ�  المف�د  بالوصول  للتمتع  ترجمة  أو   / ترجمة فور�ة و  إ�  أو �حتاجون  الدائرة  الذين �سعون  .  HCDامج 
جمة.   HCDوتقوم الدائرة  جمة الفور�ة وال�ت ي تقدم بها ال�ت  بتقي�م األشخاص الذين تم تقد�مهم وتحد�د اللغات الئت

 منطقة سوق اإلسكان (منطقة الخدمة المؤهلة) 

ي توسان (
�ة �ن ي �شمل مدينة توسان ومقاطعة ب�ما MSAمنطقة سوق اإلسكان �ي منطقة الخدمات الح�ن  . )، والئت

 المؤهلة LEPمجموعات لغات  

من   المقدمة  اإلرشادات  المتحدة تنص  بالوالیات  الحضریة  والتنمیة  اإلسكان  توف�ي    HUD  وزارة  �جب  أنه  ع� 
�ة  قدر مؤهلة من ذوي ال  LEPالحي��ة ل�ل مجموعة لغة    ترجمات مكت��ة للمستندات ن ي اللغة اإلنجل�ي

ة المحدودة �ن
ي  ن  ، أيهما أقل 1000بالمائة أو   �شكل إما خمسة  والئت ي الخدمة  ، من السكان المؤهلني

يتأثروا أو  لتل�ت أو المحتمل أن 
الب�انات من  و .    صطدموا �  ي  Census.gov�استخدام  �ة الئت ن التال�ان اللغات األخرى غ�ي اإلنجل�ي ، �عرض الجدوالن 

ي 
ي توسانيتم التحدث بها �ن

�ة �ن  .MSA  منطقة الخدمات الح�ن

ل : اللغة 1الجدول  ن ي الم�ن
ي يتم التحدث بها �ن  الئت

و أر�زونا ل توسان، منطقة م�ت ن ي الم�ن
ي يتم التحدث بها �ن

 اللغة اليت
 سنوات فأكثر 5عدد السكان  998,933 998,933

 اللغة االنجلیزیة فقط  734,112 ٪ 73.5
 لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة 264,821 ٪ 26.5

 "جًدایتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید   70,139 ٪ 7.0
 اللغة األسبانیة  223,855 ٪ 22.4

 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 59,478 ٪ 6.0
 اللغات الھندو األوروبیة األخرى 16,649 ٪ 1.7
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 2,974 ٪ 0.3
 لغات آسیا وجزر المحیط الھادئ  14,282 ٪ 1.4
 ""جید جًدایتحدث اإلنجلیزیة أقل من  6,075 ٪ 0.6
 لغات اخرى  10,035 ٪ 1.0
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 1,612 ٪ 0.2

Census.gov DP-02 2021 ACS 

�ة للسكان  3الجدول   ن باللغة اإلنجل�ي ل بجانب القدرة ع� التحدث  ن ي الم�ن
يتم التحدث بها �ن ي  اللغة الئت سنوات    5. 

 فأ��� 

و أر�زونا  توسان، منطقة م�ت
 اللغة  سكان تقدير عدد 

 المجموع 980,761
 األسبانیة اللغة  232,803
  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 163,006

 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 69,797
 الصینیة (بما في ذلك الماندرین والكانتونیة) اللغة  5,714
  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 3,613
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 "اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدایتحدث  2,101
 الكوریةاللغة  1,984

  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 956
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 1,028
 اللغة الفیتنامیة 2,888
  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 1,053
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 1,835
 اللغة العربیة 4,391
  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 2,864
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 1,527

السواحیلیة أو لغات أخرى في وسط، وشرق،  4,521
 وجنوب أفریقیا 

  "یتحدث اإلنجلیزیة "جید جًدا 2,182
 "یتحدث اإلنجلیزیة أقل من "جید جًدا 2,339

Census.gov - B16001 2018 ACS 
 

�ة الذين �ستخدمون لغة معينة  2العامل   ن التكرار الذي يتصل به األشخاص ذوي القدرة المحدودة للغة اإلنجل�ي  :
 . HCDبـدائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع 

مج�ات لدائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   ي تديرها    HCD�لتقط نظام ال�� امج الئت ي ال��
ن �ن معلومات اللغة األو� للمشاركني

الجدول  ك   HCDدائرة   ي 
�ن موضح  هو  يتحدث  1ما   ، اآل�ي الحاسب  لسجالت  ا  ووفق� ل�ست   622.  أو�  لغة  ا  شخص�

و  �ة.  ن هؤالء اإلنجل�ي ن  بني يتحدث  من  األول.  69(  431،  المقام  ي 
�ن اإلسبان�ة  ذات  و ٪)  المع�ش�ة  األ�  تعداد  ل�س  هذا 

ي تعلم اللغة قدر ال
�ة ة المحدودة �ن ن �ةقدرة ال، بل هو عدد األفراد ذوي LEPاإلنجل�ي ن ي اللغة اإلنجل�ي

 .LEP المحدودة �ن

�ة   ن ي اللغة اإلنجل�ي
الذين يواجهون دائرة اإلسكان   LEPنت�جة التحل�ل �ي أن غالب�ة األشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن

ي األساس يتحدثون اللغة اإلسبان�ة. �حدث تقد�م   HCDوتنم�ة المجتمع  
من خالل الهاتف واالتصال الشخ�ي هم �ن

للن إ� حد  الخدمات  نادرة  �ة  ن اإلسبان�ة واإلنجل�ي األخرى غ�ي  اللغات  األقل. وحاالت  ا ع�  يوم�� اإلسبان�ة  باللغة  ن  اطقني
ي  

ي هذە الظروف، �ساعد الموظفون األشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن
ي الشهر). و�ن

كب�ي (ل�س أ��� من مرة واحدة �ن
�ة   ن اإلنجل�ي لتق  LEPاللغة  الالزمة  المصادر  توف�ي  ط��ق  بخصوص عن  السادس.  القسم  (انظر:  جمة.  ال�ت خدمات  د�م 

 المساعدة اللغ��ة أدناە للحصول ع� التفاص�ل.)

لح�اة الشخص ذوي   HCD: طب�عة وأهم�ة برنامج، أو �شاط، أو خدمة دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  3العامل  
�ة  ن ي اللغة اإلنجل�ي

 .LEPالقدرة المحدودة �ن

ة أو تهدد ح�اة أي فرد.  تداع�ات  ، و�مكن أن �كون لعدم وجودها  ةالسكن هو حاجة إ�سان�ة أساس� أو توفر  دير  وت خط�ي
عد تُ و الدخل.  ومتوس�ي    محدوديوصح�ة لألفراد واأل�    ،والئقة   ،مسا�ن آمنة  HCDدائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  

فهم   ع�  تقدق�ط� القدرة  ومام  � ة  المساعدة،  ع�  للحصول  المستف�د ال  ةه�الطلبات  ومسؤول�ات  امات  ن و �ت ة  ق� ط� ، 
ي أو اإلنهاءات كلها أجزاء حي��ة  التظلمات  ومعالجة    ،طلب المساعدة أو الوصول إ� الخدمات المطل��ة

دائرة   برامج  �ن
المجتمع وتنم�ة  تهدف  HCD  اإلسكان  ي  والفهم    HCD  دائرة  الئت الوصول  ي 

�ن المساواة  ضمان  �شملإ�  ذوي   والذي 
ي قدر ال

�ة.  ة المحدودة �ن ن  اللغة اإلنجل�ي

ي يتم تقد�مها 2الجدول   : المستف�دون واللغات الئت
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ي يتحدثها  
٪ اللغة اليت

 HCDالمستف�دون بدائرة 
ن من   عدد المستف�دين الحاليني

 المستف�دون حسب اللغة  HCD دائرة

 إجمالي المستفیدین  7036 
 إجمالي اللغات األخرى التي یتم التحدث بھا  622 ٪ 8.8
 اللغة االسبانیة 431 ٪ 6.1
 اللغة الفرنسیة 2 ٪ 0.0
 اللغة الروسیة  27 ٪ 0.4
 اللغة الفیتنامیة 6 ٪ 0.1
 اللغة العربیة 78 ٪ 1.1
 اللغة الصومالیة  57 ٪ 0.8
 اللغة السواحیلیة  13 ٪ 0.2
 لغة اإلشارة 8 ٪ 0.1

ي يتحدث بها: اللغات األخرى Emphysis، تق��ر نخبة HCDالمصدر: برنامج إسكان دائرة 
 اليت

 

وتكلفة توف�ي الوصول الهادف. �مكن أن تتوقف الخطوات   HCD: مصادر دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  4العامل  
 . ن تتجاوز التكال�ف المفروضة الفوائد �شكل كب�ي  المعقولة عن كونها معقولة حني

جمة الشف��ة من أجل الوصول الهادف ضمن القدرة المال�ة لدائرة اإلسكان  تندرج المصادر الالزمة لتقد�م خدمات ال�ت
:  HCDوتنم�ة المجتمع  ن ن التاليتني ها ب�حدى الط��قتني  و�تم توف�ي

اللغة   .1 ي 
ثنايئ المعتمدين  ن  ي   -الموظفني

وين إل��ت ملف  ي 
�ن جمة  ال�ت تقد�م  �مكنهم  الذين  ن  بالموظفني قائمة  تتوفر 

ي دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع 
ك لجميع موظ�ن  الذين �مكن أن �كونوا بحاجة للخدمات.  HCDمش�ت

ط��ق   .2 عن  الشف��ة  جمة  ال�ت بالخدمة  خدمات  الفوري  جم  الالم�ت �هاتف  ي  اللغة  "  س�ئت  Languageخط 
Line  "-   ي دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  و

ة االتصال بمزود  ق� ط� وتوف�ي الموارد حول    HCD�تم تدر�ب موظ�ن
ي 
المتعاقد معه �ن الشفوي  جم  أ��� من    توسان  مدينة  الم�ت �قدم  إ�  و لغة.    200والذي  الوصول  "خط  �مكن 

 الهاتف.  بواسطة�سهولة  "Language Lineاللغة 

جمة عن ط��ق بائ�ي الطرف الثالث الذين يتم التعاقد معهم من قبل  مدينة  باإلضافة إ� ذلك، يتم توف�ي خدمات ال�ت
جمة المكت��ة ضمن  توسان جمة المستندات الحي��ة المدرجة ضمن خدمات ال�ت . و�قوم متعاقد الطرف الثالث ب�ت

ة. ولهذا السبب، سيتم  . المساع السادسالقسم “ دة اللغ��ة". و�مكن أن تكون تكلفة ترجمة المستندات الحي��ة كب�ي
ي تتجاوز اللغات المحددة و�ي اإلسبان�ة، والصين�ة، وال�ور�ة، والفيتنام�ة، والع���ة،  استكمال ترجمة المستندات الئت

 والسواح�ل�ة عند الطلب. 

ي اللغة 
�ةالسكان ذوي القدرة المحدودة �ن ن  الذين سيتم خدمتهم أو اللقاء بهم وتكرار اللقاءات  LEP اإلنجل�ي

ا �ي اإلسبان�ة  ،والفيتنام�ة ،وال�ور�ة ،والصين�ة  ،بناًء ع� التحل�ل ر�ا�ي العوامل، فإن اللغات الخمس األ��� شيوع�
 والع���ة والسواح�ل�ة. 

 المساعدة اللغ��ة  -6

ي اللغة اإل 
�ة  �حق لألشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن ن ن   LEPنجل�ي الحصول ع� المساعدة اللغ��ة ف�ما يتعلق بن�ع معني

المجتمع   وتنم�ة  اإلسكان  دائرة  و�س�  اللقاءات.  أو  المزا�ا،  أو  الخدمات،  الهادف   HCDمن  الوصول  توف�ي  إ� 
�ة  ن ي اللغة اإلنجل�ي

 عن ط��ق:  LEPللمستف�دين من ذوي المهارات المحدودة �ن
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�ة  ن ي اللغة اإلنجل�ي
 .LEPإشعار بالخدمات اللغ��ة المجان�ة لألشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن

ن ب�شعار بأن الدائرة   HCD  دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمعتدرك  ن بطلبات والمق�مني أنه من المهم تزو�د المتقدمني
HCD   �اإلسبان�ة، والصين�ة، وال�ور�ة، والفيتنام�ة، والع���ة  تقدم مساعدة لغ��ة مجان�ة، وسيتم ترجمتها إ

 والسواح�ل�ة. 
 ب�شعار األشخاص بالطرق التال�ة:  HCDستقوم دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  

ي أي مكان تؤخذ ف�ه الطلبات. و�ج )أ
ي األما�ن العامة، والمكاتب، و�ن

ب أن تكون الالفتات  وضع الالفتات �ن
 مرئ�ة بوض�ح و�مكن قراءتها. 

ي المواد التس��ق�ة. فإن كانت المساحة محدودة )ب
اللغة (اللغات)  ب   HCDدائرة  ضعها  ، فست إدراج هذا الب�ان �ن

ا).   األ��� شيوع�
 . HCD الطلب لدائرة مواد ب تقد�م إشعار   )ج
 تقد�م إشعار بمواد إعادة التصديق.  )د

  تحد�د اللغة 
�ة  ن ي اللغة اإلنجل�ي

التعرف ع� لغته المفضلة / األساس�ة   LEPعندما ال �ستطيع الشخص ذو القدرة المحدودة �ن
ي   HCDبنفسه، س�ستخدم ف��ق دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  

أحد المصادر المتوفرة �ن
cards-speak-i-and-identification-language-https://www.lep.gov/translation#toc   ي تقدم الئت

 "أنا أتكلم" أو بطاقات تع��ف اللغة األخرى. وُ�ستخدم هذە البطاقات لتحد�د احت�اجات الشخص اللغ��ة. 

جمة ال�تا  ب�ة. خدمات ال�ت
المجتمع   وتنم�ة  اإلسكان  دائرة  جم  ست�ت اآلمن،  المالذ  و�رشادات  العوامل  ر�ا�ي  التحل�ل  المستندات    HCDبعد 

 الحي��ة إ� اإلسبان�ة، والصين�ة، وال�ور�ة، والفيتنام�ة، والع���ة والسواح�ل�ة. 

نت مثل   HCDعالوة ع� ذلك، لن �ستخدم الدائرة   جمة    Google Translate  موظفيها أو التطب�قات ع�� اإلن�ت ل�ت
جمة المستندات الحي��ة.  ف ل�ت  المستندات الحي��ة؛ و�دً� من ذلك، ستتعاقد مع مزود الخدمة اللغ��ة المح�ت

المتحدة   حددت  بالوالیات  الحضریة  والتنمیة  اإلسكان  أنها    HUD  وزارة  ع�  الحي��ة"  أو  ال"المستندات  نماذج 
الالمستندات  ال الوصول  لضمان  ور�ة  ا.  �ن اتحاد�� الممولة  المزا�ا  أو  الخدمات  إ�  التال�ة  المستندات    د عتُ و هادف 

امج ور�ة للوصول إ� برامجها وأ�شطتها.  HCD دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع  "حي��ة" ل��  ألنها �ن

ي تديرها دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   • ا الئت امج المدعومة اتحاد�� التطبيق المسبق والتعل�مات لجميع ال��
HCD 

المجتمع   • تديرها دائرة اإلسكان وتنم�ة  ي  الئت ا  اتحاد�� المدعومة  امج  ال�� ال�املة لجميع  التطبيق والتعل�مات 
HCD 

ي تعمل فيها دائرة  • امج الئت ي ال��
 بصفتها المالك / صاحب العقار  HCDعقد إ�جار المسكن، كما �طبق �ن

العام   • اإلفراج  خصوص�ة  قانون  ت�   -نموذج  �قدمون  الذين  لـدائرة  المستف�دون  للسماح  ا    HCD�ح�
 بالحصول ع� المعلومات المستخدمة لألهل�ة وفهم حقوق الخصوص�ة الف�درال�ة الخاصة بهم. 

ي القرارات الصادرة   -نموذج التظلم  •
ي التظلم أو الطعن �ن

 HCD دائرة  ن محق المستف�دين �ن
ارهم باإلنهاء من برنامج  شعتم إإ� المستف�دين الذين    HCD  دائرة   ارات المقدمة من شع اإل   -إشعار اإلنهاء   •

 اإلسكان 
المعقول • السكن  وتعل�مات  �سبب  لعمل�ة    -  طلب  الوحدة  أو  نامج  ال�� تعد�الت ع�  لطلب  لمستف�دين 

 اإلعاقة 
ي تعلن أو توفر معلومات عن برامج أو خدمات  -مواد التس��ق  •  HCD دائرة  المواد الئت

https://www.lep.gov/translation#toc-language-identification-and-i-speak-cards


 10من  7

جمة  الشفه�ةالفور�ة  خدمات ال�ت

دائرة  موظفو  المجتمع    س�قدم  وتنم�ة  ي    HCDاإلسكان 
�ن المحدودة  القدرات  ذوي  لألشخاص  الشفه�ة  جمة  ال�ت

�ة   ن  . LEPاللغة اإلنجل�ي

ي  
.    HUD  وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بالوالیات المتحدةال تنطبق قاعدة المالذ اآلمن �ن ع� االتصال الشف�ي

م دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   ن بتقد�م المساعدة اللغ��ة الشف��ة بغض النظر عن عدد    HCDو�عبارة أخرى، تل�ت
ي   ي منطقة الخدمة. وتعتمد الدرجة الئت

ي الممتل�ات أو �ن
أو �سبة األشخاص الذين �شكلون مجموعة لغ��ة معينة �ن

 ��ة الشفه�ة ع� طب�عة وأهم�ة النشاط: المساعدة اللغ HCDستقدم بها دائرة  

دائرة   • ممتل�ات  ي 
�ن تقد�مها  يتم  ي  الئت فيه�ة  ال�ت األ�شطة  أن  من  ي    HCDبالرغم 

�ن الح�اة  لنوع�ة  مهمة 
أن   إال  اللغ  HCD   دائرة المجتمع،  المساعدة  لتقد�م  الالزمة  الموارد  تملك  ل�ل شخص خالل مثل  ال  ��ة 

الم الحد  إ�  ذلك،  ومع  الفاعل�ات.  إشعار  مكن هذە  تقد�م  سيتم  الفاعل�ات    ،  هذە  مثل  ي 
باللغات  �ن

 العوامل. ر�ا�ي تحل�ل ال المحددة بواسطة 
المجتمع   س�قدم  • وتنم�ة  اإلسكان  ال  HCD  دائرة  ذوي  لألفراد  مجان�ة  لغ��ة  ي  قدر مساعدة 

�ن المحدودة  ة 
�ة   ن ي المراحل الهامة والحاسمة  LEPاللغة اإلنجل�ي

ي  �ن
ات،  ، ومقابلة الطلبات طلبالتقد�م  ، مثل المساعدة �ن

التأه�ل  بالصحة والسالمة، واو�عادة  المتعلقة  العادل (ألمور  المتعلقة باإلسكان  ذلك    و�شمل، والمسائل 
واإل  السكان،  ن  بني اعات  ن ال�ن إ� سكن معقول)، وحل  بالحاجة  تتعلق  مناقشات  بمخالفشعأي  د  و عق  اتار 

. النقل والته  مشكالت، و ، واالجتماعات ذات الصلةاإل�جار   ج�ي
، ستوفر دائرة    HCDعندما تعقد دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   • ن ا    HCDاجتماعات للمق�مني جم� ا م�ت تلقائ��

�ة   ن اإلنجل�ي اللغة  ي 
�ن محدودة  قدرات  ذوي  السكان  من  مجموعة  ألي  ا  جمة    LEPفور�� ب�ت س�قوم  والذي 

دائرة   المكت��ة. وستعلن  للمستندات  اآلمن  المالذ  لقاعدة  ا  وفق� الحي��ة  باللغات    HCDالمستندات  ا  أ�ض�
ن   جم شف�ي �مكنه االتصال برقم هاتف معني ي أي إشعار عام لالجتماع أن أي شخص �حتاج لم�ت

الرئ�س�ة �ن
جم فوري. وستوفر دائرة ي االجتماع. له   HCD  قبل االجتماع لطلب م�ت

 ؤالء األفراد مساعدة لغ��ة مجان�ة �ن

جم ع�ب الهاتف   خط خدمة الم�ت

يوفر   أن  �مكن  والذي  واستخدامه،  اللغة  خط  إ�  الوصول  ط��قة  حول  بمعلومات  ن  الموظفني جميع  تزو�د  تم 
ا بأ��� من  

�
جمة الفور�ة مجان ي الل  150خدمات ال�ت

�ة  لغة مختلفة لألفراد من ذوي القدرات المحدودة �ن ن غة اإلنجل�ي
LEP  ي اللغة

ي مقدم الطلب / المق�م ذو القدرات المحدودة �ن
ن يتصل أو �أيت ا للغا�ة حني . و�مكن أن �كون هذا مف�د�

�ة   ن اللغة    LEPاإلنجل�ي خط  استخدام  تعل�مات  استخدام  وسيتم  للمساعدة.  متاح  آخر  فوري  جم  م�ت يوجد  وال 
 . ن ي التدر�ب مع الموظفني

 وتقد�مها �ن

 �تيبات العامةالمستندات وال 

والسواح�ل�ة،   والع���ة،  اإلسبان�ة،  باللغات  التس��ق�ة  والمواد  العامة  المراسالت  إ�  التال�ة  العبارة  إضافة  ستتم 
�ة، ير�� االتصال   ن والصين�ة، وال�ور�ة، والفيتنام�ة: "إذا احتجت إ� ترجمة فور�ة شف��ة بلغة أخرى غ�ي اإلنجل�ي

 )." 520( 791-4171بالرقم 

ن الم�ت   جمون غ�ي الرسميني

الذين   والمق�مون  بطلبات  المتقدمون  �ختار  ا  �ة    بالقدرة   يتمتعونغالب� ن اإلنجل�ي اللغة  ي 
�ن إحضار    LEPالمحدودة 

جم   التوافوري  م�ت ي 
�ن للمساعدة  الح�    -ذلك    و�شمل،  صل غ�ي رس�ي معهم  ال  المثال  عائلة    -ع� سب�ل  أفراد 

المحدودة  العم�ل   القدرة  األصدق  ، LEPذي  ن اء أو  القانونيني األوص�اء  أو  الخدم   ،،  ممثلو  المدافع  ات، أو  ن أو    ني
ن الشخصي ي المو. ني

ي مثل هذە الحاالت، �جب ع� موظ�ن
:   اتل�مت�ن  تذكر ما ��ي
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�ة • ن اللغة اإلنجل�ي ي 
القدرة المحدودة �ن ا    LEP  �جب تذك�ي األشخاص ذوي  جم� ون م�ت ا  الذين �ح�ن غ�ي  فور��

كان    نإفع� استعداد لتوف�ي ترجمة لغ��ة مجان�ة.    HCD  دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   رس�ي معهم بأن 
جم الالقدرة  الشخص ذو   �ة �فضل الم�ت ن ي اللغة اإلنجل�ي

، فسُ�سمح له / لها  فوري غ�ي الرس�ي المحدودة �ن
نفقته   ع�  بذلك  عليها  و الخاصة.  نفقتها    / بالق�ام   / عل�ه  ا  �جب  إقرار أ�ض� ع�  دل�ل    التوقيع  (انظر 

�ة   ن اللغة اإلنجل�ي ي 
  HCD  دائرة  للحصول ع� نموذج اإلقرار) بأن  LEPاألشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن

جم فوري رس�ي  وأنها �ة مجان�ة وأنه / فور قد قدمت خدمات ترجمة   . قد اختار عدم وجود م�ت
ا • ع�  يتوقف  وهذا   ، ن مناسبني ن  الرسميني غ�ي  الفور�ون  جمون  الم�ت �كون  أال  والموض�ع.  �مكن  لظروف 

ونت�جة   ودق�قة.  ج�دة  ات  تفس�ي لتقد�م  ن  مؤهلني ن  الرسميني غ�ي  ن  الفور�ني ن  جمني الم�ت ل�س كل  و�بساطة، 
اللغة   ي 

اللغ��ة إ� حصول الشخص ذوي القدرة المحدودة �ن لذلك، �مكن أال تؤدي مثل هذە المساعدة 
�ة   ن أرا  LEPاإلنجل�ي فإذا  لدينا.  اإلسكان  إ�  ي 

الحق��ت الوصول  القدرة  ع�  ذوي  األشخاص  عمالء  أحد  د 
دائرة    LEPالمحدودة   تختار  فقد   ، رس�ي غ�ي  ا  فور�� ا  جم� رس�ي    HCDم�ت فوري  جم  بم�ت االستعانة  ا  أ�ض�

جمة الدق�قة للمواد القانون�ة المعقدة.   لضمان ال�ت
المجتمع   • اإلسكان وتنم�ة  تحتاج دائرة  أن  �مكن  توقعها �شكل معقول،  �مكن  ي ال  الئت الطوارئ  ي حاالت 

�ن
HCD    وال �شجع االعتماد ع� األطفال �شكل خاص ما لم . ن ن غ�ي رسميني جمني ا ع� م�ت إ� االعتماد مؤقت�

جمون أ�فاء.   تكن هناك حالة طوارئ قصوى، وال يتوفر م�ت
•  ُ� ال  الظروف،  ي معظم 

ال  �ن جم فوري. ومع ذلك،  تقد�م شهادة رسم�ة كم�ت ن  الفور�ني ن  جمني الم�ت طلب من 
وط التال�ة:  ن عليهم است�فاء ال�ش  يزال يتعني

o   ا أن �كون ا عبارع� �ة واللغة األخرى   � توص�ل المعلومات بدقة باللغةوقادر� ن  القابلة للتطبيق اإلنجل�ي
o  � ة ن م�سور التكلفاسكة باإل صلال ذات فهم المصطلحات أن 
o  ضمن ال��ة � و  أن �فهم 
o جم الفوري ب فقط   ق�ام فظ ع� الح�اد والاح �  أن  دور الم�ت
o ا ع� تقد�م التفس�ي �كن ع� درا�ة بالمناطق اإلقل�م�ة و �  أن  بط��قة متسقةالمالئم أ���  كن قادر�

م موظفو دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   ن جم فوري، س�ل�ت باإلرشادات  HCD بغض النظر عمن يتم استخدامه كم�ت
جم فوري:   التال�ة عند استخدام م�ت

ي سيتم نقلها.  • ا للمعلومات الئت جم الفوري وتقد�م وصف� ح الغرض من توص�ل المعلومات للم�ت  �ش
األهل�ة،   • مثل  المعلومات،  توص�ل  أثناء  تظهر  قد  ي  الئت الفن�ة  الصناعة  وط  ل�ش موجزة  ات  تفس�ي تقد�م 

 د اإل�جار، الخ. وحدود الدخل، و�عادة التصديق، ومخالفة عق
 الخ.  ،CDBGو ، LIHTCو  ، HUDتجنب استخدام االختصارات، مثل   •
ة.  •  التحدث بجمل قص�ي
ي كل مرة والسماح بتفس�ي المعلومات قبل المتابعة  •

 التعب�ي عن فكرة واحدة �ن
نقله �شكل صحيح إ�   • يتمكنوا من  �قال حئت  أنها �فهم ما  أنه /  للتأ�د من  الفوري  جم  الم�ت التحقق من 

 الطلب / المق�م.  مقدم
ي المزدوجة.  •

 تجنب استخدام عبارات الن�ن
 نطق ال�لمات.  •
 . خ�متجنب استخدام ال�ت  •
جم. بمعئن آخر تحدث إ� مقدم الطلب / المال • نظر  ل مقدم الطلب / المق�م وا ة واجهم،  ق�م ول�س إ� الم�ت

جم.   إل�ه / إليها ول�س الم�ت
 . �نصبور  وا نو ك أن �  •
جم. توج�ه الشكر ل •  لم�ت
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�ة هذە  ن ي اللغة اإلنجل�ي
 : LAPستكون القدرة المحدودة �ن

من   • أفراد  مع  تتواصل  أن  المحتمل  من  ي  الئت المناصب  ي 
�ن ن  والموظفني ن  فني الم�ش جميع  ع�  توز�عها  يتم 

نامج ي ال��
 الجمهور والمستف�دين �ن

ي لدائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع    •
وين ي الموقع اإلل��ت

 HCDيتم الن�ش �ن
القدرة   • ذوي  األشخاص  �قابلون  الذين  ن  والموظفني ن  فني للم�ش والتدر�ب  التوج�ه  جلسات  ي 

�ن ح  ال�ش يتم 
�ة   ن ي اللغة اإلنجل�ي

ا، س�غ�ي هذا التدر�ب الموضوعات التال�ة: LAPالمحدودة �ن  . و�شكل أ��� تحد�د�
 ة  مناقشة القد� ن ي اللغة اإلنجل�ي

ي لتقد�م المساعدة اللغ��ة LAPرة المحدودة �ن
ام القانوين ن  واالل�ت

  �ة ط� ن ي اللغة اإلنجل�ي
ن من ذوي القدرة المحدودة �ن  LEP �قة الرد ع� المتصلني

  �ة ط� ن ي اللغة اإلنجل�ي
 LEP �قة الرد ع� االتصاالت المكت��ة من العمالء ذوي القدرة المحدودة �ن

  �ة  �قة الرد ع� عمط� ن ي اللغة اإلنجل�ي
ا   LEPالء القدرة المحدودة �ن  شخص��

  �قة الوصول إ� بطاقات تع��ف اللغة أو بطاقات "أنا أتكلم" واستخدامها ط� 
  �جمة الفور�ة ع�� الهاتف ط  �قة �شغ�ل خدمة ال�ت
  ي المواع�د

جمة الفور�ة �ن ن لل�ت ن المتاحني ن الخارجيني ن والبائعني  التعرف ع� الموظفني
 جمة  موقع المستندات  الم�ت

�ة  -8 ن ي اللغة اإلنجل�ي
  LAP تحد�ث القدرة المحدودة �ن

المجتمع   وتنم�ة  اإلسكان  دائرة  �ة    HCDستقوم  ن اإلنجل�ي اللغة  ي 
�ن المحدودة  القدرة  دوري،    LAPبمراجعة  �شكل 

ي مجموعات أو احت�اجات األشخاص  
ات �ن ول�ن ل�س أقل من كل ثالث سنوات، لتقي�م فعاليته الشاملة وأي تغي�ي

ي الخطة ع�: LEPذوي القدرة المحدودة  
 . قد تعتمد التعد�الت �ن

ي الوال�ات المتحدة  •
ي �ن

 ب�انات التعداد السكاين
القد • ذوي  ن  والمتصلني للعمالء  االتصال  تحل�ل  �ة  تكرار  ن اإلنجل�ي اللغة  ي 

�ن المحدودة  قبل    LEPرة  من 
ن   الموظفني

المجتمع   • وتنم�ة  اإلسكان  بدائرة  اإلسكان  برنامج  من  قبل    HCDتقار�ر  من  المستخدمة  اللغات  حول 
�ة   ن ي اللغة اإلنجل�ي

 LEPاألشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن
جمة، واللغات  • ، وال�ت ن ن الفور�ني جمني  المطل��ة، والتكال�ف، الخ. تحل�ل طلبات الم�ت
ي   •

ي احت�اجات األشخاص ذوي القدرة المحدودة �ن تقي�م ما إذا كانت خدمات المساعدة اللغ��ة الحال�ة تلئ�
�ة   ن  LEPاللغة اإلنجل�ي

جمات المتاحة •  مراجعة المستندات الحي��ة ومدى مالءمة ال�ت
ي اللغة اإل  •

�ة تقي�م ما إذا كان الموظفون �فهمون القدرة المحدودة �ن ن  واإلجراءات LEPنجل�ي
�ة   • ن ي اللغة اإلنجل�ي

 LEPطب�عة األ�شطة والمعلومات وأهميتها للعمالء ذوي القدرة المحدودة �ن
 توفر الموارد، و�شمل ذلك التكال�ف  •
ا ال تزال متاحة وقابلة للتطبيق  •  ما إذا كانت مصادر المساعدة المحددة مسبق�

 منسق الوصول اللغوي 

ي إ�520( 791-4739كاست�لو ع� الرقم �مكن الوصول إ� إل�انور  
وين �د اإلل��ت  : ) أو عن ط��ق ال��

 Eleanor.Castillo@tucsonaz.gov . 
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م دائرة اإلسكان وتنم�ة المجتمع   ن ي الحصول    HCDتل�ت
ي وتوف�ي فرص متساو�ة �ن بتع��ز اإلسكان العادل �شكل إ�جاي�

أو   الجنس،  أو  الدين،  أو  اللون،  أو  العرق،  عن  النظر  بغض  ن  والمق�مني بطلبات  ن  المتقدمني لجميع  السكن  ع� 
النو  التعب�ي  أو  الجنس�ة،  اله��ة  أو   ، الجن�ي التوجه  أو   ، القو�ي أو األصل   ، العائ�ي الوضع  أو  الحالة  اإلعاقة،  أو   ، �ي

  ، ي
التعس�ن ن  التمي�ي أو  الجين�ة،  المعلومات  أو  العمر،  أو  الدخل،  النسب، أو مصدر  أو  الطب�ة،  الحالة  أو  االجتماع�ة، 

�ة لديهم ل�ست لغتهم األساس�ة ولديهم قدرة محدودة ع� القراءة،   ن و�شمل ذلك أولئك الذين تكون اللغة اإلنجل�ي
�ة. أو ال�تابة، أو التحدث، أو فهم الل ن  غة اإلنجل�ي
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