
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) قواعد لبرنامج المساعدة Civic Engagement Commission, CECتقترح لجنة المشاركة المدنیة (
اللغویة في موقع االقتراع التابع للجنة بشأن معاییر ومتطلبات التدریب للمترجمین الفوریین الذین یقدمون المساعدة 

 اإلنجلیزیة. للناخبین غیر المتقنین للغة 
 

 معاییر السلوك
یجب أن یجید المترجمون الفوریون اللغة اإلنجلیزیة  الحد األدنى من المؤھالت:

 واللغة األخرى التي یترجمون إلیھا إجادة تامة من حیث الكتابة والتحدث
یجب أن یتبع  :(Board of Elections, BOE)اتباع قواعد ھیئة االنتخابات 

المترجمون الفوریون جمیع األوامر القانونیة الصادرة عن ھیئة االنتخابات في مدینة 
 ) New York City Board of Electionsنیویورك (

ال یمكن للمترجمین الفوریین التأثیر في الناخب التخاذ أي قرارات  عدم توجیھ الناخبین:
قدم من  100ضمن مسافة ي مكان االقتراع، أو بشأن بطاقة االقتراع الفردیة الخاصة بھ ف

 أو عند مساعدة الناخبین عبر الھاتفمكان االقتراع، 
ال یمكن للمترجمین الفوریین لمس بطاقة  عدم وضع عالمات على بطاقة االقتراع:

 اقتراع الناخب الذي یقدمون المساعدة لھ أو وضع عالمة على البطاقة أو التفاعل معھا
ال یتعین على المترجمین الفوریین اإلفصاح عن طریقة  ضمان خصوصیة الناخب:

 تصویت الناخب على بطاقة االقتراع الخاصة بھ
 المترجمون الفوریون جمیع القوانین المطبَّقة یجب أن یتبع اتباع القانون:

مقتبسة من المجلس ( الحفاظ على المعاییر األخالقیة للمترجمین الفوریین المھنیین 
 National Council onالوطني للمترجم الفوري في مجال الرعایة الصحیة (

Healthcare Interpreter ((: السریة، والنزاھة، والدقة، والمھنیة 
 
 

 متطلبات التدریب
 

إلى عقد جلسة تدریبیة واحدة  CECستحتاج 
لجمیع المترجمین الفوریین قبل كل انتخابات 

المعلومات والتوجیھات بشأن  كل تدریبسیوفر 
معاییر المترجم الفوري، وتتبع عدد الناخبین 

الذین یستخدمون ھذه الخدمة، ومتابعة الشكاوى 
 واإلبالغ عنھا.

 معلومات بشأن جلسة 
 االستماع العلنیة

 
الخمیس، الثاني من یولیو  - تاریخ جلسة االستماع

 مساءً  4:00، 2020
 للحصول على خدمات اللغة أو توفیر 
اتصل بـ الترتیبات التیسیریة لذوي اإلعاقة، 

تتوفر مؤتمرات الفیدیو  .763-2189(646)
 واالتصال بالھاتف من الرابط أدناه

للحصول على المزید من المعلومات، تفضل 
 2XlLPdB/ys://bit.lphttبزیارة 

Arabic 

https://bit.ly/2XlLPdB
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