
 
 

 ماذا یعني أن تكون المدینة میسر الوصول إلیها ومنصفة؟
 

 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، ونأمل أن تدعمونا في جعل 1 والتواصل لخدمات المدینة

 مدینة بوسطن مكانًا یسهل الوصول إلیه للعیش والعمل واللعب.
 

 یهدف تخطیط إمكانیة الوصول إلى تهیئة بیئة یمكن لكل شخص المشاركة فیها والمساهمة فیها وأن یتم االستماع إلیه. لهذا السبب یعتبر
2 برنامج حریة الوصول إلى الدعم اللغوي والتواصل مبادرة ذات أولویة بالنسبة لعمدة المدینة. حوالي 17% من سكان بوسطن ال

 یستخدمون اللغة اإلنكلیزیة كلغة أساسیة، وحوالي 12% من سكان المدینة یعانون من إعاقة. إن جعل بوسطن مدینة أكثر شموًال وإنصافًا
 یعني التفكیر في إمكانیة الوصول كممارسة من أدوات اإلنصاف بدًال من كونها بروتوكوًال أو قائمة مرجعیة.

 
  للبدء، من المهم التفكیر في الطرق التي ُبني بها المجتمع لفائدة "الخصائص السائدة" للسكان. في بوسطن ومعظم أجزاء الوالیات

 المتحدة، تعني "الخصائص السائدة" القدرة على التحدث باللغة اإلنكلیزیة، والتحرك بحریة وبشكل مستقل، والتواصل دون صعوبة، من
 بین العدید من المزایا األخرى.

 
  عندما نسأل أنفسنا، "كیف یمكننا جعل بوسطن مكاًنا أفضل للجمیع؟" من المهم التفكیر في كیفیة تلبیة احتیاجات األشخاص الذین ال

 یتمتعون بواحدة أو أكثر من هذه الخصائص السائدة. ومن المهم بنفس القدر أن ندرك أنه ال یوجد شخص یعاني من نقص بطبیعته بسبب
 أصله أو ما یملكه وما ال یملكه.

 
  ولهذا السبب، تعمل بلدیة مدینة بوسطن على تنقیح الطریقة التي تعالج بها اإلنصاف وإمكانیة الوصول. نحن نعلم أن األشخاص في جمیع

 أنحاء مناطق الجوار بمدینة بوسطن البالغ عددها 23 حیًا، قد یتحدثون أو یستخدمون لغات أخرى إلى جانب اإلنكلیزیة؛ وقد یعتمدون
 أیضًا على أجهزة التكنولوجیا المساعدة للتواصل وتوصیل أفكارهم. هناك تنوع كبیر في الطرق التي یعتمد بها الناس على اللغة

 واالتصاالت. هذا هو السبب في أن إمكانیة الوصول تعتبر ضرورة تلقائیة لهذا العمل.
 

 لذا، قد تتساءل، كیف ستخلق بلدیة مدینة بوسطن خدمات ومساحات أكثر ترحیبًا ویسهل الوصول إلیها؟ إلیك بعض الطرق التي ننوي
 البدء بها:

 
  جمع تعلیقات حول أولویات األشخاص في مجموعاتنا السكانیة الرئیسیة واحتیاجاتهم1.
 المشاركة مع المنظمات المجتمعیة في المناصرة ورفع الوعي حول إمكانیة الوصول اللغویة وتلك المتعلقة بوسائل االتصاالت2.
 االستثمار في التكنولوجیا الداخلیة مثل أجهزة االستماع المساعدة و معدات الترجمة الفوریة3.
 االحتفاظ بقائمة بالموظفین متعددي اللغات والمتطوعین العامین الذین یمكنهم المساعدة في الترجمة الشفویة والترجمة4.

  التحریریة
3 نشر خدمات الترجمة الشفویة والترجمة التحریریة و برنامج التواصل الحي لفعالیات أو خدمات أو برامج بلدیة المدینة5.

 الحفاظ على أقرب مستوى من مستوى قراءة الصف الثامن قدر اإلمكان فیما یتعلق باالتصاالت الخارجیة6.

 توفیر تعلیقات نصیة الفیدیو ونسخ صوتیة وأوصاف توضیحیة للصور متى أمكن ذلك7.

1  Establishing Language and Communications Access for City Services 
2 Language and Communication Access  
3 Communications Access Real-Time Translation  

 



.8PDF توفیر خیارات العرض للتنسیق البدیل عبر نشر مستندات قابلة للقراءة بصیغة 

  وضع بطاقات تحدید اللغة في كل مكاتب خدمة العمالء ومكتب االستقبال الرئیسي في دار بلدیة المدینة9.
 ترجمة المستندات الهامة لكل قسم إلى اللغات الخمس األكثر شیوًعا في المدینة10.
  توفیر خدمات الترجمة الفوریة من خالل هاتف االستعالمات (Boston 311)، والخط الساخن للعمدة المدینة للحاالت غیر11.

 الطارئة، المتوفر على مدار 24 ساعة في الیوم و7 أیام في األسبوع
 

 هذه هي بعض الطرق التي تعمل بها بلدیة مدینة بوسطن على معالجة اإلنصاف فیما یتعلق بالوصول إلى اللغة واالتصاالت. إننا نود أن
 نستمع إلى أفكارك واقتراحاتك حول كیفیة قیامنا بإضافة المزید إلى هذه القائمة. یمكنك الكتابة إلینا  هنا .

 
  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  
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclnCAQu2366g6KWfhWREFoVu2zli7SmBS5h2-9g-jfwZwsg/viewform
http://boston.gov/lca
http://boston.gov/lca
http://boston.gov/lca

