
 
 

 حریة الوصول الهادفة

1 ما هو برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل  ولماذا یعتبر مهمًا؟

 
 في عام 2016، وقع عمدة المدینة، مارتن جیه والش، مرسوماً لبلدیة المدینة یسمى  تأسیس برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي

 والتواصل لخدمات المدینة ). یسعدنا أن نشارك معكم التقدم الذي تم إحرازه في سلسلة المقاالت الشهریة هذه، ونأمل أن تدعمونا في جعل
 مدینة بوسطن مكانًا یسهل الوصول إلیه للعیش والعمل واللعب.

 
  یشكل برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل جزءًا هامًا من رؤیة العمدة والش إلنشاء مدینة أكثر شموًال وإنصافًا. وینضم
، 23 البرنامج إلى مبادرات أخرى ذات أولویة في ظل قیادة العمدة، مثل   تصور بوسطن عام 2030 و   استراتیجیة عمدة المدینة للمرونة 

. تهدف هذه الجهود المجتمعًة لعموم المدینة إلى جعل مدینة بوسطن ، و  بوسطن المستعدة للتغیر المناخي 45 و  بوسطن الصدیقة لكبار السن

 مدینة أفضل وأكثر قابلیة للعیش للجمیع.
 

  ما هو بالتحدید برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل؟ برنامج (LCA) عبارة عن خطة لتسهیل الوصول تقوم بتسهیل
 تفاعل الناس مع المدینة. ویمكنه أن یتخذ أشكاًال عدیدة. تساعد خدمات الترجمة الشفویة والترجمة التحریریة أولئك الذین یحتاجون إلى
 التواصل بلغة أخرى إلى جانب اللغة اإلنكلیزیة. توفر التكنولوجیا المساعدة طبقة من الدعم ألي حاجة متعلقة باالتصاالت لمستخدمي

 اللغات األخرى أو األشخاص من ذوي اإلعاقة. قد یستخدم بعض األشخاص أجهزتهم الخاصة للتكنولوجیا المساعدة مثل أدوات السمع
 وبرامج تحویل النص إلى كالم. یمكن لبلدیة مدینة بوسطن دعم الوصول إلى المزید من خالل التكنولوجیا مثل برنامج التواصل الحي

، معدات الترجمة الفوریة. 6 وأجهزة االستماع المساعدة

 
 یعتبر برنامج (LCA) إجراء مهم یجب تنفیذه لعدة أسباب. أوًال، لكل شخص الحق في الوصول إلى خدمات ومزایا المدینة. ویتمثل جزء

 من مسؤولیة المدینة في إزالة الحواجز التي من شأنها أن تجعل من الصعب على الناس القیام بذلك. إننا هنا للمساعدة في تحسین سبل
 عیش الناس.  سواء أراد أحد األشخاص االنضمام إلى مجتمع جدید أو اإلبالغ عن حالة طوارئ أو بدء نشاط تجاري خاص به، یجب أن

 تكون العملیة عادلة ومتاحة للجمیع بغض النظر عن العمر أو القدرة أو اللغات المستخدمة.
 
 برنامج (LCA) مهمًا أیضًا ألنه یلبي احتیاجات الناس أینما وجدوا. إن تخطیط الوصول المدروس یعزز رسالة الشمولیة والتمكین، حیث
 یستطیع الناس التعامل مع قادتهم وممثلیهم دون خوف من التمییز. قد یشعرون أنهم أكثر ارتباًطا بمجتمعاتهم ألنهم یشعرون أنهم ینتمون
 إلى تلك المجتمعات. في ظل قیادة العمدة والش، ترغب بلدیة مدینة بوسطن في االعتراف بالتنوع  و االحتفاء بهذه االختالفات وتشجیعها.

 إن ذلك هو ما یجعل بوسطن مدینة عظیمة. نأمل أن تؤمنوا أنتم بذلك أیضًا.
 

1 Language and Communications Access 
2 Imagine Boston 2030 
3 the Mayor’s Resilience Strategy 
4 Age Friendly Boston 
5 Climate Ready Boston 
6 Communications Access Real-Time CART 
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  یعمل برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل على تقویة مدینة بوسطن بحیث تكون الخدمات والبرامج واألنشطة متاحة
Language and بشكل مفید لجمیع أفراد المجتمع. للتعرف على المزید، نرجو زیارتنا على الرابط التالي 

.Communications Access page 
 

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

Русский | Français  
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