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 جلسه امدادرسانی به جامعه
 

 0202اکتبر  02سه شنبه، 

 بعد از ظهر 4 –صبح  02

Ronald Reagan State Building 

300 South Spring Street 

Los Angeles, California 

 

 اجرای دسترسی به زبان کالیفرنیا طرحشورای قضایی توسعه و 

 

قوه قضاییه کالیفرنیا نسبت به دسترسی به زبان متعهد بوده و برای ارائه بهترین روش انجام "

 Hon. Mariano-Florentino Cuéllar – ."آن مشتاق است

 

 دستور جلسه
 

I.  (صبح 01:01 – 01:11)بیانیه افتتاحیه و خوش آمدگویی 

 Hon. Mariano-Florentino Cuéllarرئیس ، 

 Hon. Manuel J. Covarrubias ،معاون 

 نیروی کار اجرای طرح دسترسی به زبان  

 

II.  (صبح 11:45 – 01:01)توسعه دسترسی به مترجمان شفاهی در دادرسی های مدنی 

این هیئت به وضعیت کنونی ارائه مترجمان شفاهی از سوی دادگاه در امور مدتی  

 در سراسر کشور و نیز سایر اقدامات انجام شده از سوی دادگاه های محلی برای

 .اجرای طرح دسترسی به زبان خواهد پرداخت

 

کمک حقوقی و مسئوالن قضایی دادگاه بدوی، مدیران دادگاه، وکالی ارائه دهنده 

 .مترجمان شفاهی دادگاه اعضای هیئت مشاوره را تشکیل خواهند داد

 

III.  (ظهر از بعد 00:11 –صبح  00:11)نظر عمومی 

مربوط به ارائه مترجمان این فرصت برای مردم ایجاد خواهد شد تا اطالعات  

 .قرار دهند ر امور مدنی را  در این زمان در اختیار نیروی کار اجرایی شفاهی د

 

 (ظهر از بعد 00:11 – 00:11)وع شر 

  



 0 صفحه

اسپانیایی، کره ای، ماندارین، ویتنامی، و زبان : ما در جلسه امدادرسانی به جامعه خدمات کمک به زبان را به زبان های زیر ارائه خواهیم داد

 .اشاره آمریکایی

 

 :کنید ایمیل ما به را خود درخواست لطفا است، نیاز مورد معلولیت قانون به مربرط اقامت با آمریکایی یا /و بیشتر زبانی خدمات اگر

LAP@jud.ca.gov. نمایید ارسال جلسه شروع از پیش کاری روز  3در حداقل را درخواست لطفا . 
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IV.  (ظهر از بعد 0:11 – 00:11)آموزشی و توسعه یک جعبه ابزار برای دسترسی به زبان  طرحتقویت 

یک جعبه ابزار منابع برای دادگاه ها و عموم  باآموزشی و پیشبرد  طرحاین هیئت به تالش ها برای تقویت  

 .خواهد پرداخت

دادگاه بدوی، مربیان، وکالی ارائه دهنده کمک حقوقی، و مترجمان شفاهی دادگاه اعضای هئیت ماموران قضایی 

 .مشاوره را تشکیل خواهند داد

 

V.  (ظهر از بعد 0:01 – 0:11)نظر عمومی 

این فرصت برای مردم ایجاد خواهد شد تا اطالعات مربوط به فرصت های آموزشی و منابعی که می توان به  

 .اضافه کرد، را در اختیار نیروی کار اجرایی قرار دهندجعبه ابزار 

 

VI.  (بعد از ظهر 0:01 – 0:01)نظارت بر پیشرفت اجرای طرح دسترسی به زبان و طرح بودجه 

این هیئت به طرح بودجه، نیازهای مالی آتی، و نحوه پیگیری اجرا برای تقویت دسترسی به زبان در دادگاه های 

 .سراسر کشور خواهد پرداخت

 

 ماموران قضایی دادگاه بدوی، مترجمان شفاهی دادگاه و رؤسای جامعه اعضای هیئت مشاوره را تشکیل خوا

 .هند داد

 

VII.  (بعد از ظهر 1 – 0:11)اختتامیه و نظر عمومی نهایی 

این فرصت برای مردم وجود دارد تا اطالعات مربوط به اجرای طرح دسترسی به زبان را در اختیار نیروی کار 

 .قرار دهند اجرایی


