
 
 

 لمن تتوفر خدمات حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل؟
 

  في عام 2016، وقع عمدة المدینة، مارتن جیه والش، مرسوماً لبلدیة المدینة یسمى تأسیس برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي
. یسعدنا أن نشارك معكم التقدم الذي تم إحرازه في سلسلة المقاالت الشهریة هذه. نأمل أن تدعمونا في جعل 1 والتواصل لخدمات المدینة

 مدینة بوسطن مكانًا یسهل الوصول إلیه للعیش والعمل واللعب.
 

 من المستفید من خدمات حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل؟ اإلجابة المختصرة هي أنها متوفرة ألي مستفید یحتاج إلى مساعدة
 لغویة أو مساعدة في التواصل عند التفاعل مع بلدیة مدینة بوسطن. تشمل دائرة المستفیدین هذه سكان مدینة بوسطن، وأصحاب األعمال،

 والزوار، والطالب، وأعضاء المجتمع، إلخ.
 

  وبشكل أكثر تحدیًدا، یركز برنامجنا على توفیر وصول حقیقي إلى مجموعتین سكانیتین رئیسیتین: األشخاص الذین یستخدمون لغات
 أخرى غیر اإلنكلیزیة واألشخاص ذوي اإلعاقة. فیما یلي نظرة عامة على هذه المجموعات السكانیة في مدینة بوسطن في عام 2016.

 الستكشاف بیانات المدینة ومنطقة سكنیة بعینها بمزید من التفاصیل، اطلع على تقاریر البیانات الدیموغرافیة  للغة  و اإلعاقة .
 

  اللغة
 یستخدم حوالي 37% من سكان مدینة بوسطن لغة أخرى إلى جانب اللغة اإلنكلیزیة في المنزل. ویجید البعض لغات متعددة، بما في ذلك

 اللغة اإلنجلیزیة. یقول حوالي 17% أنهم یواجهون بعض الصعوبة في التحدث أو القراءة أو الكتابة أو فهم اللغة اإلنكلیزیة. مثل أي
 مهارة أخرى، هناك مجموعة من الكفاءات التي یجب إجادتها عندما یتعلق األمر بمعرفة اللغة. قد یكون بعض الناس في المراحل األولى
 من تعلم اللغة. بینما قد یكون اآلخرون یتحدثون اللغة بطالقة ولكنهم بحاجة إلى دعم إضافي في سیاقات محددة مثل المواقف القانونیة أو

 الطبیة. من المهم أن ندرك هذه االختالفات باعتبارها فریدة من نوعها للفرد والظرف الذي یمر به.
 
  تدعم بلدیة مدینة بوسطن الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة ألي شخص یحتاج إلى مساعدة بلغة أخرى غیر اإلنكلیزیة. اللغات العشر

  األكثر طلبًا للتسهیالت اللغویة في مدینة بوسطن هي:
 

1  Language and Communications Access for City Services 

 

https://www.boston.gov/sites/default/files/document-file-11-2018/demographic_data_report_-_neighborhood_depth_lep_with_accom_notice_2.pdf
https://www.boston.gov/sites/default/files/document-file-11-2018/demographic_data_report_-_disability_with_accom_notice_1.pdf


 
 اإلسبانیة1.
 كریول هاییتي2.
 الماندرین - الصینیة3.
 الفیتنامیة4.
 الكانتونیة - الصینیة5.

 كریول الرأس األخضر6.

 الروسیة7.

 العربیة8.

 البرتغالیة9.
 الفرنسیة10.

 
 

 اإلعاقة
 إن هدفنا هو تقلیل الحواجز التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة والتي قد تؤثر على قدرتهم على السمع والتحدث والقراءة والكتابة و/ أو
 الفهم. تتضمن زیادة إمكانیة الوصول إلى التواصل استخدام التكنولوجیا الداعمة، وتكییف طریقة تقدیم المعلومات، وتقدیم الخدمات التي

 تساعد الناس على التعبیر عن أنفسهم وفهم اآلخرین.
 
  في مدینة بوسطن، هناك أكثر من 84,000 شخص یعانون من إعاقة. حوالي 22% منهم یعّرفون أنفسهم على أنهم صم أو یعانون من

 صعوبة في السمع، وحوالي 21% یعّرفون أنفسهم بأنهم مصابون بالعمى أو لدیهم صعوبة في الرؤیة. من المهم أن ندرك أن الناس
 یعانون من إعاقاتهم بطرق مختلفة. یمكن أن تكون اإلعاقة مرئیة وغیر مرئیة. ویمكن أن تشكل العدید من التحدیات أو بعض التحدیات

 على قدرة الشخص على التنقل أو العیش المستقل أو التواصل. عالوة على ذلك، قد یكون إلعاقة شخص ما آثار مختلفة بشكل كبیر على
 رزقه مقارنة بتجربة شخص آخر یعاني من نفس اإلعاقة.

 
  مع وضع ذلك في االعتبار، تعمل بلدیة مدینة بوسطن على اعتماد العدید من المعاییر لزیادة إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة في

 جمیع أنحاء المدینة. وتحدیدًا، نحن نقوم بما یلي:
 

2  اإلعالن عن خدمات لغة اإلشارة األمریكیة وبرنامج التواصل الحي للترجمة1)

 كتابة نصوص في مستوى قراءة الصف الثامن وتجنب استخدام المصطلحات الفنیة2)
 استخدم تصمیم بسیط وواضح مما یعني نًصا أقل ومزیًدا من الصور والرموز3)
 توفیر خیارات للتعلیقات النصیة للفیدیو، وأوصاف الصور، والنصوص الصوتیة، والتنسیق البدیل، والمستندات القابلة للقراءة4)

 بصیغة PDF لجمیع الوسائط
 

 ماذا بعد؟
  نحن نتفهم أنه ال یمكن دائًما تبسیط تجارب األشخاص في تصنیف واحد أو فئة واحدة. هناك مجموعة واسعة من الطرق التي قد یواجه

 بها شخص ما حاجز اللغة أو التواصل. وعلى هذا النحو، نحن في خضم جهد لجمع البیانات على مستوى المدینة لفهم تقاطعات اللغة
 واإلعاقة والعمر وتفاصیل أخرى بشكل أفضل. تعرف على المزید عن  استبیان اللغة، واإلعاقة، وخدمة رعایة األطفال هنا  (تتوفر خدمات

 الترجمة).
 
  إن أفضل طریقة لتوسیع جهودنا هي التعرف على آراء األشخاص الذین سیستفیدون من إمكانیة الوصول بشكل أكبر. نحن نتعرف على

 آرائك حول ما نقوم به، أو ما یمكننا القیام به للتحسین، أو كیف غیر هذا النوع من حریة الوصول تفاعالتك مع المدینة. یمكنك  الكتابة إلینا
 أو  تقدیم استمارة سریة .

 
  اعلم أن مالحظاتك ستساعد في تشكیل ما نقوم به الیوم واتجاهنا المستقبلي لسنوات قادمة.

 

2 American Sign Language and Communications Access Real-Time Translation (CART) 

 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-services/language-and-communications-access/language-disability-and-childcare-survey
mailto:lca@boston.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclnCAQu2366g6KWfhWREFoVu2zli7SmBS5h2-9g-jfwZwsg/viewform


 
  یعمل مكتب حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل على تقویة مدینة بوسطن بحیث تكون الخدمات والبرامج واألنشطة متاحة
 بشكل مفید لجمیع أفراد المجتمع. للتعرف على المزید، ُقم بزیارة   الموقع اإللكتروني لحریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل.

 
 

 Español | Kreyòl ayisyen | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | kriolu | العربیة | Português | 
Русский | Français 

 
 

 

http://boston.gov/lca

