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المنهجية المقترحة لبرنامج المساعدة اللغوية في مراكز : هيئة المشاركة المدنية في مدينة نيويورك
 (مسودة)االنتخاب 

 ملخص تنفيذي

 New York City Civic Engagement)تُعد هيئة المشاركة المدنية في مدينة نيويورك 
Commission، NYCCEC ) ويورك بإعداد برنامج من ميثاق مدينة ني 76ملزمة بموجب المادة

الذي من خالله سيتم توفير مترجمين فوريين في مراكز ( البرنامج)  للمساعدة اللغوية في مراكز االنتخاب
 limited English)االنتخاب في مدينة نيويورك لمساعدة الناخبين غير المتقنين للغة اإلنجليزية 

Proficient ،LEP )وتلتزم . ابيةلإلدالء بأصواتهم في العملية االنتخNYCCEC  بإعداد منهجية لتحديد
 . اللغات المؤهَّلة للخدمات ومراكز االنتخاب المقترح تقديم هذه الخدمات بها

 :اإلطار الزمني إلعداد هذه المنهجية موضح كما يلي

 

. من الميثاق 76تنشرها بموجب المادة  أن NYCCECهذه الوثيقة هي المنهجية المقترحة التي يَلزم 
آراء وتعليقات الجمهور على هذه المنهجية المقترحة وتُحدد موعًدا لعقد جلسة  NYCCEC قبلف توسو

 1وتنتهي في  2020يناير  1وسوف تكون فترة تعليق الجمهور المشار إليها سارية بدًءا من . استماع علنية
 Centre St, 9th 1 في  2020فبراير  18العلنية في  وسوف تنعقد جلسة االستماع. 2020مارس 
floor . 

 :من مقترحات في هذه الوثيقة NYCCECفيما يلي ملخص لما تقدمه 

 تحديد العدد اإلجمالي لمراكز االنتخاب التي سيتم تقديم الخدمات بها

ن الناخبين المؤهلين الذين هم في سن سيتم تقديم ترجمة فورية في مراكز االنتخاب التي تخدم أكبر عدد م
سيستند العدد اإلجمالي  .وقد يحتاجون للخدمات( CVALEP)تخاب وغير متقنين للغة اإلنجليزية االن

 . لمراكز االنتخاب المؤهلة للبرنامج إلى حجم الموارد، أي حسب مقدار األموال المخصصة لهذا البرنامج

 اللغات المشمولة في الخدمة

 : برنامج الخدمات للغات التاليةسوف يقدم ال

 العربية •

 البنغالية •

 الصينية )الكانتونية، الماندارين( •

 الفرنسية •

 الكريولية الهايتية •
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 الكورية •

 البولندية •

 الروسية •

 األردية •

 اليديشيّة •

إال في المقاطعات ( الكانتونية، الماندارين)الخدمات للغات البنغالية والكورية والصينية  NYCCECلن تقدم 
 ،New York City Board of Elections)التي ال تلتزم فيها هيئة االنتخابات في مدينة نيويورك 

NYCBOE )بتقديم الخدمات بهذه اللغات بموجب قانون حق التصويت الفيدرالي. 

 تحديد مستوى الخدمات لكل لغة
 

نامج، سوف يتم تحديد عدد مراكز االنتخاب التي من بين اللغات التي سيتم تقديم الخدمات لها من خالل البر
سوف تتلقى الخدمات بلغة محددة استناًدا إلى مجموع المواطنين الناطقين بهذه اللغة الذين هم في سن 

. مقارنة بلغات أخرى مشمولة في خدمات البرنامج( CVALEP)االنتخاب وغير متقنين للغة اإلنجليزية 
من مواطني  211,400ت التعداد السكاني في الواليات المتحدة، حوالي على سبيل المثال، وفقًا لبيانا
ويتحدثون لغة مشمولة في ( LEP)وغير متقنين للغة اإلنجليزية ( CVA)نيويورك في سن االنتخاب 

ومن ثّم، على سبيل المثال، إذا . يتحدثون اللغة الروسية% 42ومن ذلك العدد، . خدمات هذا البرنامج
مركز انتخابي إجماالً، فمن المرجح أنه سيتم تقديم ترجمة  100ارد لخدمة مو NYCCECخصصْت 

من  42من العدد اإلجمالي لمراكز االنتخاب أو ما يصل إلى % 42فورية باللغة الروسية بنسبة تصل إلى 
 .مركز انتخابي 100إجمالي 

 استهداف ضم مراكز انتخابية لتقديم الخدمات بلغة محددة 

رجمين فوريين للغة محددة في مركز انتخابي محدد إذا كانت بيانات التعداد السكاني في سيوفر البرنامج مت
الواليات المتحدة توضح أن هناك تركيًزا محدًدا لمواطنين في سن االنتخاب وغير متقنين للغة اإلنجليزية 

(CVALEP )ويتحدثون بتلك اللغة ويقيمون بجوار ذلك المركز االنتخابي المحدد . 

مثل اسم اللقب )الوقت، سيتم تعديل عدد مراكز االنتخاب المستهدفة استناًدا إلى البيانات اإلدارية  وبمرور
للناخبين المسجلين في كل مركز انتخابي، وبيانات المترجمين الفوريين من حيث معدالت االستفادة من 

 .  لضمان أن البرنامج يخدم الناخبين المسجلين بفاعلية( الخدمة


