
Ý Kiến Đóng Góp Không Chính Thức về Chương Trình LEP Do Liên Bang Tiến Hành Của 

EPA 

  

EPA tìm kiếm ý kiến đóng góp không chính thức của công chúng về chương trình hiện tại của 

mình để đảm bảo khả năng tiếp cận có ý nghĩa cho những người trong cộng đồng có trình độ 

tiếng Anh hạn chế (LEP) đối với các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của EPA. 

  

Vào ngày 21 Tháng Mười Một, 2022, Tổng Chưởng Lý Merrick B. Garland đã ban hành “Bản 

Ghi Nhớ Nhằm Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ cho Những Người có Trình Độ Tiếng 

Anh Hạn Chế.” Bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét các chính sách và thực thi 

việc tiếp cận ngôn ngữ của họ để tăng cường sự tham gia của chính phủ liên bang với các cá 

nhân có LEP. Theo kết quả của sáng kiến này, EPA đang xem xét và cập nhật các chính sách và 

thực thi của mình.  

  

Chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của quý vị về quy trình hiện tại của EPA nhằm cung 

cấp khả năng tiếp cận có ý nghĩa cho những người ở cộng đồng có trình độ tiếng Anh hạn chế 

(LEP) đối với các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của EPA đang có tác dụng như thế 

nào.  Vui lòng cung cấp bất kỳ phản hồi nào cho 

LanguageInterpretationTranslationRequest@epa.gov trước ngày 14 tháng 4 năm 2023. Vui lòng 

truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://www.epa.gov/external-civil-

rights/assisting-people-limited-english-proficiency 

  

1. EPA đã cung cấp khả năng tiếp cận có ý nghĩa với các chương trình, dịch vụ, hoạt động của 

EPA cho các cộng đồng có LEP trong khu vực của quý vị như thế nào?  EPA có thể cải 

thiện theo những phương cách nào? Vui lòng cho chúng tôi biết tiểu bang, thành phố, quận, 

mã vùng và tên cộng đồng của quý vị.  

2. Những cách tốt nhất để kết nối một cộng đồng với LEP trong khu vực của quý vị là gì? Vui 

lòng cho chúng tôi biết tiểu bang, thành phố, quận, mã vùng và tên cộng đồng của quý vị.  

3. Vui lòng đưa ra các thí dụ về cách EPA đã cung cấp các tài liệu, giấy tờ, và thông tin đã 

dịch mà các cộng đồng có LEP cần để tham gia một cách có ý nghĩa vào các hoạt động và 

dịch vụ của EPA. Những loại tài liệu nào quý vị đề xuất EPA dịch để cung cấp quyền truy 

cập có ý nghĩa cho cộng đồng với LEP?  

4. EPA có thể cung cấp các dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ cần thiết tốt nhất đến mức nào để 

những người có LEP có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các sự kiện do EPA tài trợ?  

5. Vui lòng chia sẻ các nhận xét khác về cách EPA có thể cải thiện cách EPA cung cấp khả 

năng tiếp cận có ý nghĩa cho những người có LEP đối với các chương trình, dịch vụ, và 

hoạt động của EPA. 
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