
 2000رقم الھاتف  80203شارع شیرمان، دنفر، الرمز البریدي  1525
866 303 www.colorado.gov/oac 

         

 

 

 
 

دنفر،    1525مكتب 

 شارع ش��مان 

 80203دنفر، الرمز ال��يدي 

 

 
 

 

 مكتب ا�حاكم اإلدار�ة بوالية �ولورادو 
 السياسة وا�خطة ل�حصول ع�� ال��جمة 

 
 

 

 

 بيان الرؤ�ة )1

 

تقديم   �شمل  وهذا  العامة.  إ��  وعادلة  كفاءة  وذات  فعالة  خدمة  تقديم  إ��  جاهًدا  �ولورادو  بوالية  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  �س�� 

الكفاءة   ذوي  لألفراد  �عقدها  ال�ي  الوساطة  واجتماعات  �جلساتنا  مع�ى  ذات  ترجمة  مع  خدمات  يتعاملون  الذين  اإلنجل��ية  اللغة   �� ا�حدودة 

 مكتب ا�حاكم اإلدار�ة.

 

تنص سياسة مكتب ا�حاكم اإلدار�ة ع�� أن يحصل أي من األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية، بمن ف��م ا�خصوم 

ا�حاكم اإلدار�ة وأ�شطتھ ال�ي �ش���ون ف��ا. و�جب أن يقدم موظفو مكتب  والشهود، ع�� ترجمة �املة وفعالة �� الوقت املناسب ل��امج مكتب 

عندما ا�حاكم اإلدار�ة خدمات مساعدة لغو�ة مجانية �جميع األطراف والشهود ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية الذين يقابلو��م أو  

مكتب   و�تمسك  لغو�ة.  مساعدة  الشاهد خدمات  أو  الطرف  هذا  ��ؤالء  يطلب  املتعلقة  والفيدرالية  الوالئية  القوان�ن  بجميع  اإلدار�ة  ا�حاكم 

 األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية. 

 

 سيخ�� مكتب ا�حاكم اإلدار�ة األطراف والشهود والعامة ��ذه السياسة. 

 

 بيان ا�خطة )2

 

تقد  .1 خيارات  تحس�ن  ع��  باستمرار  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  اللغة سيعمل   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  لألفراد  املتوفرة  ا�خدمة  يم 

ا بفعالية، بما �� ذلك التواصل ع�� الهاتف و�املراسالت وعن طر�ق الفيديو.   اإلنجل��ية ح�ى يتس�ى لهم التواصل معنا �خصي�

 

 عن ضمان وصول العامة إ�� نظام ا�حاكم ا�خاص   .2
ً

بنا، بصرف النظر عن لغ��م األساسية. ي�ون مكتب ا�حاكم اإلدار�ة مسؤوال

 و�تخذ موظفونا جميع ا�خطوات املعقولة إلخبار العامة بخدمات إم�انية ا�حصول ع�� ال��جمة ال�ي نقدمها. 

 

تتوافق سياسة و�جراءات األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية لدى مكتب ا�حاكم اإلدار�ة مع هدفنا االس��اتي�� الذي   .3

 يرنو إ�� توف�� إجراءات قانونية وجلسات عادلة ونز��ة �� جميع األمور. 

about:blank
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 مكتب ا�حاكم اإلدار�ة  )3

 

مهمة مكتب ا�حاكم اإلدار�ة �� تقديم خدمات تحكيم إداري عالية ا�جودة بوالية �ولورادو، مما يضمن توف�� اإلجراءات القانونية 

الن�اعات   �حل  األخرى  واإلجراءات  ا�جلسات  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  ويعقد  الت�لفة.  حيث  من  فعالة  و�طر�قة  املناسب  الوقت   �� ل�جمهور 

ال�ي   واستحقاق القانونية  املهنية،  الرخص  فقدان  األمثلة  و�شمل  إجراءا��ا.  من  املتضررة  الشر�ات  أو  واأل�خاص  ا�ح�ومية  ا�جهات  �شمل 

 اإلعانة العامة، وتمو�ل ا�حمالت، والن�اعات حول م�افآت �عو�ض العمال.

 

األفر  جميع  حصول  لضمان  معقولة  خطوات  باتخاذ  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  موظفي  جميع  اللغة يل��م   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  اد 

مكتب  يجر��ا  ال�ي  األخرى  واأل�شطة  ال��امج  وجميع  ا�حاكمة  قبل  ما  وأمور  الوساطة  واجتماعات  ل�جلسات  مع�ى  ذات  ترجمة  ع��  اإلنجل��ية 

 ا�حاكم اإلدار�ة. 

 

 �عر�فات  )4

 

اإلدار�ة الذين �ستخدمون لغة أخرى غ�� اإلنجل��ية للتواصل مع األطراف أو  األفراد العاملون لدى مكتب ا�حاكم    موظفون أكفاء �� لغت�ن:

اللغو�ة ��   الشهود ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية. يتم تقييم املهارات اللغو�ة للموظف�ن األكفاء �� لغت�ن الذين �ستخدمون مهارا��م

ثر ع�� ا�حقوق ا�جوهر�ة لفرد ذي كفاءة محدودة �� اللغة اإلنجل��ية و/أو فهم االل��امات  لغة أخرى غ�� اإلنجل��ية �� عمليات التواصل ال�ي تؤ 

ا. و�نب� � تقييم  اإلجرائية املتعلقة بدعاوى مكتب ا�حاكم اإلدار�ة من حيث مستوى اإلجادة ا�حا��، باستخدام أداة معيار�ة ومصدق عل��ا مهني�

ا ويعاد تقييمها �ل خمس سنوات، أو �� ف��ة زمنية معقولة اإلجادة الشفهية للموظف�ن األكفاء �� لغت �ن �� اللغة األخرى غ�� اإلنجل��ية مبدئي�

 يحددها مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. 

 

م��جم وظفھ مقدم خدمات يتطلب شهادة من جهة تصديق مع��ف ��ا �� املهنة و/أو معتمد بموجب نظام محكمة ��    م��جم شفوي معتمد:

 دة. يجب أن ي�ون امل��جمون الشفو�ون املعتمدون ذوي كفاءة �� ال��جمة القانونية.الواليات املتح

 

"بال��جمة": املباشر  اللغة    التواصل   �� محدودة  كفاءة  ذي  و�خص  لغت�ن   �� كفاءة  ذي  موظف  ب�ن  اإلنجل��ية  غ��  واحدة  بلغة  التواصل 

 اإلنجل��ية (من اإلسبانية إ�� اإلسبانية ع�� سبيل املثال) دون ترجمة ب�ن اللغات.
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ا إ�� لغة أخرى بطر�قة تحافظ ع�� املقصد واملع�ى للرسالة األصلية. : ال��جمة الشفو�ة   االستماع إ�� رسالة بإحدى اللغات وترجم��ا شفو��

 

قديم ترجمة ذات مع�ى ل��امج مكتب ا�حاكم اإلدار�ة  السلسلة ال�املة ل�خدمات الشفو�ة والكتابية املتوفرة لت  :خدمات ا�حصول ع�� ال��جمة

ال�خ�ىي   الشفوي  امل��جم  خدمات  ا�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك،   �� بما  اإلنجل��ية،  اللغة   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  لألفراد  وخدماتھ 

 ها املوظفون األكفاء �� لغت�ن املعنيون. وخدمات امل��جم الشفوي ع�� الهاتف والفيديو وترجمة املواد الكتابية وا�خدمات ال�ي يقدم

 

اإلنجل��ية: اللغة   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوو  اللغة    األ�خاص  قراءة   �� محدودة  قدرة  ولد��م  لهم  أساسية  �لغة  اإلنجل��ية  يتحدثون  ال  أفراد 

 اإلنجل��ية أو التحدث ��ا أو كتاب��ا أو فهمها. 

 

 .اللغة ال�ي يحددها الفرد ذو الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية ع�� أ��ا اللغة ال�ي �شعر براحة أك�� عند التحدث ��ا :اللغة األساسية

 

خدمات ال��جمة الشفو�ة املقدمة عندما يوجد امل��جم الشفوي والفرد ذو الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية ��    ال��جمة الشفو�ة عن �عد:

 من ال��جمة الشفو�ة عن �عد ع 
�

ا. و�شمل ال��جمة الشفو�ة عن �عد كال ��  مواقع مختلفة بحيث ال يتمكنان من رؤ�ة أو سماع �عضهما �خصي�

 الفيديو والهاتف. 

 

اللغة ال�ي تتم ال��جمة التحر�ر�ة أو ال��جمة الشفو�ة م��ا. ع�� سبيل املثال، �� حالة ترجمة مستند من اإلنجل��ية إ�� الروسية،   :اللغة املصدر

 ت�ون اللغة اإلنجل��ية �� اللغة املصدر.

 

إل��ا    اللغة الهدف: ال��جمة الشفو�ة  ال   —�� اللغة ال�ي تتم ال��جمة التحر�ر�ة أو  قارئ. ع�� سبيل املثال، �� حالة  لغة املستمع أو 

 ترجمة مستند من اإلنجل��ية إ�� الروسية، ت�ون اللغة الروسية �� اللغة املصدر.

 

الهاتف ناطق    :ال��جمة الشفو�ة ع��  أو مباشرة من خالل م��جم شفوي  إما من خالل شركة  الهاتف  املقدمة ع��  الشفو�ة  ال��جمة  خدمات 

 باللغة ع�� خط الهاتف اآلخر. 

 

ترجمة مراسلة مكتو�ة من لغة (اللغة املصدر) إ�� لغة أخرى (اللغة الهدف) �� نموذج كتا�ي. وال��جمة الدقيقة �� ال�ي تنقل    :ال��جمة التحر�ر�ة

 املقصد واملع�ى األسا�ىي للنص األص��. 
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خدمات ال��جمة الشفو�ة املقدمة ع�� أجهزة الفيديو مثل �ام��ات الو�ب أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التابلت أو   : ال��جمة الشفو�ة عن �عد ع�� الفيديو

 هواتف الفيديو.

 

عد أساسية لفهم الفرد إلجراءات مكتب ا�حاكم اإلدار�ة وخدماتھ وأ�شطتھ، أو ال�ي يقتض��ا القانون.    املستندات األساسية:
ُ
املستندات ال�ي �

الفرد ذيويعت امل��تبة ع��  والنتائج  املتضمنة،  ا�خدمة  أو  اللقاء  أو  املعلومات  أو  ال��نامج  أو ال ع�� أهمية  ا  اعتبار املستند أساسي� الكفاءة    مد 

 ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية إذا لم يتم تقديم املعلومات ذات الصلة بدقة أو �� الوقت املناسب. 

 

 د ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية لدينا م�خص هي�ل تقديم ا�خدمة لألفرا )5

 

 تخصيص املوارد . أ 

سينظر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة �� احتياجات األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية عند تحديد متطلبات امل��انية ا�خاصة 

وس��اجع مكتب ا�حاكم اإلدار�ة أيًضا استخدام ا�خدمات املرتبطة باللغة  .  و�عتمدهابنا. حيث نتعقب االحتياجات إ�� ا�خدمات املرتبطة باللغة  

ا ملساعدة ا�جهة �� تحديد أولو�ات أعباء العمل وتخصيص املوارد.  سنو��

 

 تقديم ا�خدمة  . ب 

قانونً  مطلو�ة  م�اتب  ثالثة  خالل  من  اإلداري  القانون  قضايا  من  عر�ضة  مجموعة   �� أوامر  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  و��: يصدر  ا، 

دنفر و�ولورادو س��ينغس وغراند جنكشن. ويعمل �ل مكتب كنقطة اتصال �� املنطقة ال�ي يخدمها �� والية �ولورادو، �� الدعم ال�خ�ىي  

والرخ العامة  واإلعانات  العمال  بتعو�ضات  املتعلقة  الدعاوى   �� لدينا  اإلداري  القانون  قضاة  و�فصل  سواء.   حد  ع��  الهاتفية  ص وامل�املات 

 املهنية والتعليم وتمو�ل ا�حمالت وغ��ها الكث�� من ا�جاالت األخرى لهيئات الوالية ومواط�ي �ولورادو. 

 

اللغة    �� محدودة  كفاءة  ذا  فرًدا  باعتباره  ا�حدد  الشاهد  أو  طرف  أي  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  يزود  العمال،  �عو�ضات  قضايا   ��

ل الشفو�ة  ال��جمة  للقاعدة اإلجرائية رقم اإلنجل��ية بخدمات  وفًقا  الفرد  ت�لفة ع��  أي  أو اإلجراءات األخرى دون  الوساطة  اجتماع  أو  �جلسة 

 أ) ملكتب ا�حاكم اإلدار�ة املتعلقة بجلسات �عو�ض العمال. -21(
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نسق و�� قضايا اإلعانات العامة ال�ي تتضمن إدارة املقاطعة و/أو إدارة ا�خدمات اإل�سانية أو إدارة السياسة والتمو�ل للرعاية ال�حية، سي

-1-520-3لقواعد اإلدارة. (انظر القاعدة    مكتب ا�حاكم اإلدار�ة مع املقاطعات واإلدارات املعنية لضمان تقديم خدمات ال��جمة الشفو�ة وفًقا

 ا�خاصة بإدارة السياسة والتمو�ل للرعاية ال�حية). 46-850-3ا�خاصة بإدارة ا�خدمات اإل�سانية والقاعدة  2-ب

 

اكم اإلدار�ة أي  و�النسبة للدعاوى األخرى ال�ي ال �شمل �عو�ضات العمال أو اإلعانات العامة أمام مكتب ا�حاكم اإلدار�ة، س��ود مكتب ا�ح

جراءات  طرف أو الشاهد ا�حدد باعتباره فرًدا ذا كفاءة محدودة �� اللغة اإلنجل��ية بخدمات ال��جمة الشفو�ة ل�جلسة أو اجتماع الوساطة أو اإل 

 األخرى دون أي ت�لفة ع�� الفرد. 

 

فيما يتعلق يتوفر لدى مكتب ا�حاكم اإلدار�ة العديد من املوظف�ن األكفاء �� لغت�ن ملساعدة األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية  

ا أو ع�� الهاتف. و�جب تقييم املهارات اللغو�ة للموظف�ن   األكفاء �� بأمور ما قبل ا�حاكمة من خالل تواصل مباشر أو بال��جمة، سواء �خصي�

ال ذوي  الشهود  و/أو  لألطراف  اإلجرائية  االل��امات  أو  ا�جوهر�ة  با�حقوق  املتعلقة  اإلنجل��ية  غ��  بلغة  املراسالت   �� املشارك�ن  كفاءة  لغت�ن 

امل مع  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  سينسق  العامة،  اإلعانات  �جلسات  و�النسبة  املب�ن.  النحو  ع��  اإلنجل��ية،  اللغة   �� واإلدارات  ا�حدودة  قاطعات 

الكفاءة ذوي  الشهود  أو  ا�خصوم  جميع  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  و�زود  اإلدارة.  لقواعد  وفًقا  الشفو�ة  ال��جمة  خدمات  تقديم  لضمان    املعنية 

 ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية بم��جم�ن قانوني�ن معتمدين، مجاًنا، �� ا�جلسات املنعقدة �� جميع الدعاوى األخرى. 

 

 ات ال��جمة الشفو�ةخدم . ج 

يتعاقد مكتب ا�حاكم اإلدار�ة مع شر�ات مثبت جود��ا �� �ولورادو لتقديم خدمات ترجمة ذات كفاءة �� ا�جلسات واجتماعات الوساطة ال�ي  

مل وفًقا  الهدف،  باللغة  القانونية  ال��جمة   �� معتمدون  م��جمون  الشر�ات  هذه  من  املقدم�ن  امل��جمون  و��ون جميع  القاعدة  �عقدها.  تطلبات 

) لغة ول�جة مختلفة. و�جب أن يوقع جميع امل��جمون  100). و�مكن للشر�ات �� الوقت ا�حا�� تقديم خدمات ال��جمة الشفو�ة بأك�� من (21(

 املعتمدون ع�� مدونة قواعد سلوك امل��جم الشفوي لدى مكتب ا�حاكم اإلدار�ة وحلف اليم�ن أمام قا�ىي القانون اإلداري. 

 

ظروف  و�قد �سبب  متاح  غ��  املعتمد  الشفوي  امل��جم  ي�ون  وعندما  القضائية.  البيئات   �� معتمًدا  شفوً�ا  م��جم  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  م 

، يقدم مكتب ا�حاكم اإلدار�ة ترجمة شفو�ة عن ُ�عد. وُ�قر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة أن ال��جمة الشفو�ة عن  19-طارئة، وم��ا جائحة �وفيد

 ًء احتياطًياُ�عد إجرا
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ال��جمة   اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  يقدم  قد  القضائية،  غ��  البيئات  و��  املعتمد.  الشفوي  امل��جم  عن   
ً
بديال وجود  وليس  دون  ُ�عد  عن  الشفو�ة 

 للظروف الطارئة. 

 

ة  إذا فضل أحد األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية استخدام م��جم شفوي غ�� معتمد خاص بھ، �االستعانة بأحد أفراد األسر 

عتمد يفي بمتطلبات امل��جم الفوري كما هو  أو صديق أو غ�� ذلك، يجب أن يحدد مكتب ا�حاكم اإلدار�ة ما إذا �ان امل��جم الشفوي غ�� امل

) من قواعد مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. وال �سمح مكتب ا�حاكم اإلدار�ة لألطفال دون سن الثامن عشر بالعمل كم��جم�ن  21مذ�ور �� القاعدة (

تمهيدًيا للفرد باستخدام األسئلة املرفقة شفو��ن. وقبل تقديم خدمات امل��جم الشف�ي غ�� املعتمد، يجري قا�ىي القانون اإلداري استجواًبا  

 (امل�حق أ). و�� �عض ا�حاالت، قد يحدد قا�ىي القانون اإلداري أن ال�خص املقدم غ�� مناسب كم��جم �� تلك الدعوى ع�� وجھ ا�خصوص.

انون اإلداري لهذه النتيجة، يمكن أن  وعند التوصل لهذه النتيجة، يقدم مكتب ا�حاكم اإلدار�ة م��جًما شفوً�ا معتمًدا. وعند توصل قا�ىي الق

�� اللغة   يقدم امل��جم غ�� املعتمد املساعدة للفرد ذي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية �� ا�جلسة، حسب خيار الفرد ذو الكفاءة ا�حدودة

 اإلنجل��ية �� ا�جلسة. 

 

ادية واالمتناع عن الكشف عن قصد عن املعلومات السر�ة أو املم��ة  يحلف امل��جمون الشفو�ون اليم�ن ع�� تقديم ترجمة دقيقة و�املة وحي

 ال�ي تم ا�حصول عل��ا أثناء العمل �� الدعوى. 

 

 التدر�ب  . د 

�� اللغة اإلنجل��ية واإلجراءات املتعلقة  يجب أن �عرف موظفو مكتب ا�حاكم اإلدار�ة كيفية تحديد األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة 

ال ع��  ا�حصول  واإلجراءات بخدمات  للسياسات  الفعال  التنفيذ  لضمان  املوظف�ن  �جميع  التدر�ب  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  و�قدم  ��جمة. 

كم والقوان�ن املتعلقة باألفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية. والغرض من التدر�ب هو ضمان استطاعة جميع موظفي مكتب ا�حا

 فعالة. اإلدار�ة مساعدة األفراد ذوي ا
ً
 لكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية مساعدة

 تركز الدورات التدر�بية للموظف�ن ع�� مسائل �شمل:

 

 تحديد األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية؛  •

 مساعدة األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية دون تقديم مشورة قانونية؛ •

 األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية املتوفرة ل�خصوم والشهود؛ موارد  •

 ا�حصول ع�� خدمات ال��جمة الشفو�ة عن ُ�عد؛ •

 توافر املستندات واإلخطارات �عدة لغات؛ و •
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غ��  • األخرى  اللغة   �� اللغو�ة  إم�انيا��م  باستخدام  لغت�ن   �� األكفاء  للموظف�ن  املطلو�ة  واملهارات  الكفاءات 

 اإلنجل��ية �� العمل.

 يراجع مكتب ا�حاكم اإلدار�ة احتياجات ومواد التدر�ب بصفة دور�ة.

 

 املواد امل��جمة  . ه 

الشائع  طور مكتب   القانونية  النماذج  �� ذلك  بما  الرئيسية،  املستندات  توفر  اإللك��و�ي  م��جمة" ع�� موقعھ  "موارد  اإلدار�ة صفحة  ا�حاكم 

ة األك��  استخدامها، �عدة لغات. كما وفر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة دليل مستخدم لغ�� ا�حام�ن ع�� موقعھ اإللك��و�ي باللغة اإلسبانية، و�� اللغ

لغات،   ًعا إ�� جانب اإلنجل��ية �� والية �ولورادو. و�وفر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة موارد إضافية م��جمة، مثل ورقة اإلخطار امل��جمة إ�� سبعشيو 

ا�جلس  �� مجاًنا  الشفو�ة  ال��جمة  خدمات  سيقدم  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  بأن  اإلنجل��ية  اللغة   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  ا�خصوم  ة  إلعالم 

 ا�خاصة ��م. ويستمر مكتب ا�حاكم اإلدار�ة �� توف�� موارد إضافية بلغات أخرى ع�� أساس سنوي.

 

 وتتوفر جميع املواد �� ��خة ورقية أو إلك��ونية.

 

 التقييم  )6

 

ق�ن: االتجاهات يقيم مكتب ا�حاكم اإلدار�ة استخدام خدمات ا�حصول ع�� ال��جمة ا�خاصة بھ ع�� أساس سنوي. و��ون هذا التقييم ذو ش

ية الواجبة �جميع  املم��ة �� اللغات املس��دفة األك�� طلًبا �خدمات ال��جمة الشفو�ة  وتحديد املوارد املالية الالزمة لضمان توف�� اإلجراءات القانون

و�قار  املطلو�ة  اللغات  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  يرصد  كما  الهدف.  بلغ��م  ا�جلسات   �� �ولورادو  والية  االتجاهات مواط�ي  مع  البيانات  هذه  ن 

اإلدار�ة ق ا�حاكم  مكتب  ي�ون  أن  الدراسة، يجب  هذه   �� و�االنخراط  والية �ولورادو.   �� اإلنجل��ية  غ��  األك�� شيوًعا  للغات  ع�� املنشورة  ادًرا 

ل��و�  ضرور�ة  التحر�ر�ة  ال��جمة  الشفو�ة/  ال��جمة  موارد  أو  اإلضافية  الشر�ات  �انت  إذا  مما  اللغة  التأكد   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  األفراد  د 

 اإلنجل��ية ب��جمة ذات مع�ى �جميع إجراءات مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. 

 

) بيانات خدمات ا�حصول  -5و�االق��ان بالقسم  أيًضا  املاثلة، سيستخدم مكتب ا�حاكم اإلدار�ة  ال��جمة  أ) من خطة وسياسة ا�حصول ع�� 

نية الوالية ل�حصول ع�� التمو�ل الالزم لتقديم ترجمة ذات مع�ى و�جراءات فعالة و�افية �جميع األفراد ذوي  ع�� ال��جمة �� عملية وضع م��ا

 املهارات ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية.

 

 عملية الشكوى  )7
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ل ع�� بالرغم من أن مكتب ا�حاكم اإلدار�ة �عتقد ب��و�د جميع األفراد ذوي املهارة ا�حدودة �� �علم اللغة اإلنجل��ية بخدمات فعالة ل�حصو 

لأل الش�وى  عملية  �عر�ف  بم�ان  األهمية  فمن  عملية ال��جمة،  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  سُينفذ  املقدمة.  ا�خدمة  عن  الراض�ن  غ��  �خاص 

ا للش�اوى ضد قا�ىي القانون اإلداري. وت�ون العملية �التا��:  ش�وى مشا��ة للعملية اإللزامية قانوني�

 

ا  يقدم أي فرد غ�� راٍض عن أي جانب من جوانب خدمات ا�حصول ع�� ال��جمة ال�ي يقدمها مكتب ا�حا .1 كم اإلدار�ة الش�وى خطي�

شارع ش��مان، الطابق    1525إ�� املدير ورئيس قضاة القانون اإلداري �� مكتب ا�حاكم اإلدار�ة (املدير) ع�� ال��يد ع�� العنوان التا��:  

 الرا�ع، 

). يجوز تقديم الش�وى  303(  866-2000، أو ع�� الهاتف باالتصال بالرقم  80203دنفر، الرمز ال��يدي  

 لغة.  بأي

 يحقق املدير �� الش�وى من خالل: .2

 

بخصوص  .أ  حدو��ا  املزعوم  املشكالت  لتحديد  الضرورة،  حسب  شفوي  بم��جم  االستعانة  مع  املشت�ي،  مقابلة 

 خدمات ا�حصول ع�� ال��جمة؛

ع��  .ب  ا�حصول  بخدمات  متعلقة  مشكالت  حدثت  هل  لتحديد  بالدعوى  امل�لف  اإلداري  القانون  قا�ىي  ومقابلة 

 ال��جمة، و�� حالة حدو��ا، فما ��؛ 

حالة   .ج و��  ال��جمة،  ع��  ا�حصول  بخدمات  متعلقة  مشكالت  حدثت  هل  لتحديد  بالدعوى  امل�لف  امل��جم  ومقابلة 

 حدو��ا، فما ��؛ 

 ومقابلة أي فرد آخر مرتبط بالدعوى، حسب الضرورة؛ .د 

 ومراجعة العرائض والنصوص و/أو الت�جيالت الرقمية ا�خاصة با�جلسة؛ .ه 

 و�عي�ن م��جم آخر، عند الضرورة، الستعراض خدمات ال��جمة املعنية ومراجع��ا؛ .و 

 والتنسيق مع وحدة املوارد البشر�ة بقسم شؤون املوظف�ن واإلدارات �شأن ال��جمة.  .ز 

 

ا، باللغة اإلنجل��ية و�ن�خة م��جمة من   .3 املراسالت باللغة الهدف للفرد  عند ان��اء التحقيق، يقوم املدير بإخطار الفرد بالنتائج خطي�

 �لت��ما. 
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وتوقي��ا   اللغو�ة  املساعدة  خدمات  جودة  ع��  التحقيق   �� ال��ك��  قواعد  ي�ون  مع  متوافًقا  الشفوي  امل��جم  سلوك  �ان  مدى  أي  و���  ودق��ا، 

لدى   االستئناف  مراجعة  عملية  من خالل  القانونية  الدعوى  نتيجة  معا�جة  و�جب  اللغو�ة.   املساعدة  احتياجات  مع  القا�ىي  و�عامل  األخالق، 

ا�حصول  من خدمات  ُحرم  قد  الفرد  أن  املدير  قرر  إذا  اإلدار�ة.  ا�حاكم  �ان    مكتب  و�ذا  املناسب.  اإلجراء  املدير  يحدد  مع�ى،  ذات  ترجمة  ع�� 

ى  سلوك املدير موضع خالف أو إذا �ان لدى املدير أي خالف آخر، يبت قاٍض مستقل �� الدعوى و�حدد اإلجراء املناسب. يتم االحتفاظ بالش�او 

 �� جودة ال��جمة. ) سنوات الكتشاف أي اتجاهات 5وأي �جالت تتضمن التحقيق ونتيجتھ ملدة خمس (

 

وامل��جمون   الشر�ات  تقدمها  ال�ي  ال��جمة  خدمات  فعالية  لتحديد  الوحيدة)  الطر�قة  ليست  (ولكن  الطرق  �إحدى  الش�اوى  املدير  �ستخدم 

 األفراد. 

 

 بيانات االتصال  )8

 

 يمكن توجيھ أي �عقيبات أو مخاوف أو ش�وى إ�� العنوان التا��:

 

اإلدار�ة،   ا�حاكم  امكتب  ورئيس  الطابق    1525لقضاة،  املدير  ش��مان،  دنفر،  شارع  الرا�ع، 
 )303( 866 2000، )80203�ولورادو (
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 امل�حق (أ) 

 

ج) من خطة وسياسة ا�حصول ع�� ال��جمة املاثلة، عندما يرغب أحد األفراد ذوي الكفاءة ا�حدودة �� اللغة اإلنجل��ية االستعانة  -5وفًقا للفقرة ( 
بمتط  يفي  املعتمد  غ��  امل��جم  �ان  إذا  ما  لتقييم  تمهيدًيا  استجواًبا  اإلداري  القانون  قا�ىي  يجري  بھ،  خاص  معتمد  غ��  شفوي  لبات بم��جم 

 1) من قواعد مكتب ا�حاكم اإلدار�ة. ويشمل االستجواب التمهيدي األسئلة التالية:21القاعدة (
 

 هل امل��جم الشفوي فصيًحا �� اللغة الهدف؟  .1

 ما مدى فصاحة امل��جم الشفوي �� اللغة الهدف؟  .2

خضع   .أ  أم  الهدف  باللغة  أص��  ناطق  الفرد  هل  أي مثال:  و���  �عليمھ  مدة  فكم  كذلك،  األمر  �ان  و�ذا  للتعليم، 

 مستوى وصل �� �عليمھ؟

 ما نوع التعليم الذي خضع لھ امل��جم الشفوي �� ال��جمة الشفو�ة و��� أي مستوى وصل؟  .3
 هل امل��جم الشفوي فصيًحا �� اللغة اإلنجل��ية؟  .4

 ما مدى فصاحة امل��جم الشفوي �� اللغة اإلنجل��ية؟  .5

ل الفرد ناطق أص�� باللغة اإلنجل��ية أم خضع للتعليم، و�ذا �ان األمر كذلك، فكم مدة �عليمھ و��� أي مثال: ه .أ 

 مستوى وصل �� �عليمھ؟

 كم املدة ال�ي �ستغرقها امل��جم الشفوي �� ال��جمة؟  .6
 هل مارس امل��جم الشفوي ال��جمة �� بيئة قانونية من قبل؟ .7

 ال��جمة الشفو�ة و�� أي بيئة (بيئات) قانونية؟مثال: �� أي نوع من الدعاوى تمت  .أ 

 ما الظروف ال�ي عمل ف��ا امل��جم الشفوي، إن لم يكن عملھ �� بيئة قانونية؟ .8

ستخدم �� ا�جلسة؟  .9
ُ
 هل يفهم امل��جم الشفوي املصط�حات القانونية واملفاهيم القانونية ال�ي ست

أو أي �خص آخر مشارك �� القضية؟ و�ذا �انت اإلجابة بنعم، كيف هل �عرف امل��جم الشفوي الطرف�ن أو الشهود أو القا�ىي   .10

 �عرفھ؟

 هل امل��جم الشفوي ع�� دراية بأي من الوقائع �� هذه الدعوى؟ إذا �ان األمر كذلك، فكيف عرف امل��جم هذه الوقائع؟  .11

 هل امل��جم الشفوي شاهد محتمل �� هذه الدعوى؟  .12
 

 

غ��  1 الشفوي  امل��جم  �ان  إذا  ما  تحديد   �� التمهيدي  االستجواب  أسئلة  ع��  رًدا  املقدمة  املعلومات  مجمل   �� اإلداري  القانون  قا�ىي  بمتطلبات   سينظر  يفي  املعتمد 

 ليس من الضروري أن ي�ون الرد ع�� أي سؤال حاسًما.   اإلدار�ة.من قواعد مكتب ا�حاكم  21القاعدة 
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أس .13 ع��  سواء  الدعوى،  هذه  نتيجة   �� مص�حة  أي  الشفوي  للم��جم  عوامل هل  أو  ال�خ�ىي  الوالء  أو  املالية  االعتبارات  اس 

 أخرى؟

 هل هناك أي أسباب أخرى لفشل مشاركة امل��جم الشفوي �� حماية مصا�ح أي من الطرف�ن؟ .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزكية سياسة مكتب ا�حاكم اإلدار�ة: ال��تيبات التيس��ية

 2021، ف��اير (ADAبموجب قانون األمر�كي�ن ذوي اإلعاقة (

 11صفحة 

about:blank

	السياسة والخطة للحصول على الترجمة
	2) بيان الخطة
	3) مكتب المحاكم الإدارية
	4) تعريفات
	5) ملخص هيكل تقديم الخدمة للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية لدينا
	6) التقييم
	7) عملية الشكوى
	8) بيانات الاتصال
	الملحق (أ)

