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 اجتماعی رسانیکمک جلسه
 

 2016 مارس 22شنبه،  سه
  بعد از ظھر 1 -صبح  10

Ronald M. George State Office Complex 
William C. Vickrey Judicial Council Conference Center 

Malcolm M. Lucas Board Room 
455 Golden Gate Avenue, 3rd Floor 

San Francisco, California 94102 
 

  
  ھا و ابتکارات اجرايی شورای قضايی دسترسی زبانی کاليفرنيا پيشرفت

  
 Mariano-Florentino Cuéllar آقای جناب — »است عدالت به دسترسی زبان به دسترسی«
 

 
 دستور جلسه

 
 

I.  صبح 10:15الی  10:00(خوشامدگويی و سخنرانی افتتاحيه(  
  جناب آقایMariano-Florentino Cuéllarرئيس ، 
  جناب آقایManuel J. Covarrubiasمعاون ، 

 زبانی دسترسی برنامه اجرای کارگروه   
 

II. صبح 10:15الی  10:00(ھا  ھا و چالش پيشرفت: توسعه شھری( 
 مدنی دعاوی در ھمزمان مترجمان به دسترسی امکان کردن فراھم زمينه در کاليفرنيا

 در جديدی ھایچالش با ھمچنان ھادادگاه ولی است رسيده چشمگيری ھایپيشرفت به
ھای خدمات دسترسی زبانی و تعداد کافی از مترجمان ھمزمان ھزينه تامين زمينه

 .ورزيده روبرو ھستند
   
 و حقوقی خدمات دھندگانارائه دادگاه، مترجمان دادگاه، مديران دادگاه، قضايی مأموران

ريزی  يا بحث درباره امور توسعه مدنی، ابتکارات برنامه گفتگو به آموزش نفعان ذی
ھا  عملياتی پيش روی دادگاهو مالی  تأمينھای کنونی  شده يا در دست اجرا و چالش

 .خواھند پيوست
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 .يتنامیو و يايیاسپان ی،، روسیکانتون يکايی،زبان اشاره آمر :کرد يمارائه خواھ یکمک زبان يرز یھا به زبان یاجتماع یرسان ما در جلسه کمک
 
 در ما با زير الکترونيکی نشانی با را خود درخواست داريد، نياز »معلوليت دچار ھایآمريکايی قانون« ھایکمک يا/و تکميلی زبانی خدمات به اگر
 .روز کاری پيش از تاريخ جلسه مطرح کنيد 5 حداقل را خود درخواست .LAP@jud.ca.gov: بگذاريد ميان

 

III.  صبح 11:50الی  11:00(راھکارھای تکنولوژيکی( 
دسترسی را برای آن  توانند زمينه جديد چگونه می تکنولوژيکیاز وب و ديگر راھکارھای  مؤثرھا با استفاده  دادگاه

  دسته از مراجعان به دادگاه که تسلط کافی به زبان انگليسی ندارند، فراھم کنند و بھبود ببخشند؟
  

تقويت دسترسی زبانی  هھا را قادر ب ای که دادگاه ھای نوآورانه کنندگان به بررسی شيوه در اين جلسه تعاملی، شرکت
  .سازد، خواھند پرداخت می

 
IV. بعد از ظھر 12:30الی صبح  11:50( دادگاه از خارج اندازھایچشم( 

خدمات  پيشرو دردھندگان  ارائه. خدمات دسترسی زبانی در تمام نقاط دادگاه و در جريان دادرسی مورد نياز است
مراکز خودياری، (کنند از چه اقدامات و ابزارھايی  که از خدمات دسترسی زبانی در خارج از دادگاه پشتيبانی می

نيازھای پيچيده دسترسی زبانی کاليفرنيا بھره  تأمينبرای ) شفاھیدھندگان خدمات حقوقی، مدرسان ترجمه  ارائه
 گيرند؟ می
   

دھندگان خدمات  دھندگان خدمات حقوقی و ارائه دادگاه، مترجمان دادگاه، ارائهھای مديران  در اين جلسه بحث ديدگاه
  . شود آموزش ترجمه مطرح می

  
V.  بعد از ظھر 12:50الی  12:30(توضيحات عمومی(  

   .کند ھای عموم مردم استقبال می اين کارگروه از ديدگاه
  

VI. بعدازظھر 1:00الی  12:50( مراحل بعدی و سخنرانی اختتاميه(  
  جناب آقایMariano-Florentino Cuéllarرئيس ، 
  جناب آقایManuel J. Covarrubiasمعاون ، 

 کارگروه اجرای برنامه دسترسی زبانی


