
لألشخاص ذوي اإلجادة المحدودة   (EPAمدخالت غير رسمية على البرنامج المنفذ فيدراليَّا والتابع لوكالة حماية البيئة )
 (LEPللغة اإلنجليزية )

  
في استقبال مدخالت الجمهور غير الرسمية بشأن برنامجها الحالي لضمان الوصول الهادف لألشخاص   EPAترغب وكالة 

 وخدماتها وأنشطتها.  EPA( من الجمهور إلى برامج وكالة LEPذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية )

  
إلى الخدمات لألشخاص ذوي اإلجادة   مذكرة تحسين الوصول، أصدر المدعي العام ميريك بي جارالند " 2022نوفمبر  21في 

طلب المذكرة من الوكاالت الفيدرالية مراجعة الممارسات والسياسات المنوطة بسهولة الوصول  ت." المحدودة للغة اإلنجليزية
(. وكنتاج لهذه  LEPاإلنجليزية )اللغوي لتعزيز مشاركة الحكومة الفيدرالية مع األشخاص ذوي اإلجادة المحدودة للغة 

  بمراجعة وتحديث سياساتها وممارساتها. EPAالمبادرة، تقوم وكالة 
  

الرامية إلى توفير الوصول الهادف لألشخاص   EPAمدخالتكم بشأن كيفية سير العملية الحالية لوكالة نحن نرغب في استقبال 
  وخدماتها وأنشطتها. EPA( إلى برامج وكالة LEPمن الجمهور ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية )

 يرجى تقديم أي مالحظات إلى
LanguageInterpretationTranslationRequest@epa.gov  2023أبريل  14بحلول . 

 يرجى زيارة صفحة الويب الخاصة بنا
   https://www.epa.gov/external-civil-rights/assisting-people-limited-english-proficiency 

المعلومات. لمزيد من   
 

 
اإلجادة   EPAوكالة    كيف وفرت .1 ذات  للمجتمعات  بالنسبة  وأنشطتها  الوكالة وخدماتها  برامج  إلى  هادفًا  وصوالً 

للغة اإلنجليزية في منطقتك؟ بالوالية   EPAكيف يمكن لوكالة   المحدودة  الجانب؟ نرجو إخبارنا  التحسن في هذا 

 والمدينة والمقاطعة ورمز المنطقة واسم مجتمعك. 

لمجتمع ذي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية في منطقتك؟ نرجو إخبارنا بالوالية  ما هي أفضل الطرق للتواصل مع ا  .2

 والمدينة والمقاطعة ورمز المنطقة واسم مجتمعك. 

المواد والوثائق والمعلومات المترجمة التي تحتاجها المجتمعات    بتوفير  EPAكالة  يرجى تقديم أمثلة عن كيفية قيام و  .3

إلنجليزية للمشاركة بشكل فعال في أنشطة الوكالة وخدماتها. ما أنواع المواد التي توصي  ذات اإلجادة المحدودة للغة ا

 بترجمتها لتوفير الوصول الهادف بالنسبة للمجتمعات ذات اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية؟ EPAوكالة 

خدمات الترجمة الفورية الالزمة حتى تتسنى لذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية   توفير  EPAوكالة  ل  كيف يمكن  .4

 المشاركة بشكل هادف في الفعاليات التي ترعاها الوكالة؟  

تحسين كيفية توفيرها الوصول الهادف لألشخاص    EPAبشأن كيفية إمكان وكالة    الرجاء مشاركة تعليقات إضافية .5

      .ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية إلى برامج الوكالة وخدماتها وأنشطتها
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