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  رسانی اجتماعی جلسه کمک

  2017مارس  14شنبه،  سه
  .ظ.ب 1 -صبح  10

Vineyard Training Center 

9607 Business Center Drive, Building 13, Suite B 

Rancho Cucamonga, California 91730 

  تحوالت و ابتکارات اجرای برنامه دسترسی زبانی شورای قضايی کاليفرنيا

  فلورنتينو کوئالر-جناب آقای ماريانو -» دسترسی به زبان، دسترسی به عدالت است«
  

  دستور جلسه
  

I.  صبح 10:00 - 10:15(خوشامدگويی و سخنرانی افتتاحيه(  
  فلورنتينو کوئالر، رئيس-آقای ماريانوجناب  
 جناب آقای مانوئل کواروبياس، معاون رئيس  

  کارگروه اجرای برنامه دسترسی زبانی

II. سنجش پيشرفت ايالتی: گسترش دسترسی زبانی  
  )صبح 10:55 – 10:15(

ھای کاليفرنيا در زمينه  ارزيابی دسترسی زبانی به ما در شناخت ميزان پيشرفت دادگاه
کمک ) LEP(کنندگان فاقد تسلط به انگليسی  کردن امکانات زبانی برای مراجعهفراھم 
ھای سراسر ايالت امکان دسترسی به مترجم ھمزمان در  ، دادگاه2015از سال . کند می

ای اضافی برای حمايت از گسترش پيوسته  اند و بودجه دعاوی مدنی را فراھم کرده
 .اند امکانات در نظر گرفته

ھا،  ھای موجود، ماموران قضايی دادگاه نی کارکنان درباره ارزيابیپس از سخنرا
دھندگان خدمات حقوقی و فعاالن حوزه  ھا، ارائه ھا، مترجمان دادگاه مديران دادگاه

ريزی شده و  ھای توسعه مدنی، ابتکارات اجرا شده يا برنامه آموزش درباره فعاليت
اعضای . ھا رايزنی خواھند کرد گاهھای عملياتی پيش روی داد بودجه کنونی و چالش

و نه (ھيات مشاوران درباره راھبردھای محلی و ايالتی مربوط به توسعه، شامل 
ريزی برای افزايش کارآيی، استفاده از مترجم در دعاوی  ھای برنامه شيوه) محدود به

اين ھيات به بررسی تاثير . راھنمايی عمومی بحث خواھند کرد/گوناگون و آموزش
ھا  بر اعتماد مردم به دادگاه LEPرسانی به مراجعان  مربوط به خدمت  بھسازیمثبت 

  .خواھد پرداخت
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. LAP@jud.ca.gov: يا امکانات مشمول قانون معلوالن آمريکا نياز داريد، درخواست خود را به نشانی الکترونيکی زير بفرستيد/اگر به مترجم ھمزمان و
  .روز کاری پيش از تاريخ جلسه ارائه کنيد 10درخواست خود را حداقل 

III. زبانه- مترجمان ورزيده و کارکنان دو: استخدام و نگھداری  
  )صبح 11:35 – 10:55(

زبانه با -ھای کاليفرنيا در زمينه تامين مترجمان ورزيده و کارکنان دو با وجود اقدامات مربوط به گسترش، دادگاه
-ھا و راھبردھايی برای استخدام و نگھداری مترجمان ورزيده و کارکنان دو چه روش. مشکالتی روبرو ھستند

ھا برای يافتن راھبردھای استخدام مترجمان ورزيده  ھا يا ديگر سازمان شود؟ آيا دادگاه ھا پيشنھاد می زبانه در دادگاه
ھايی مورد بررسی قرار گرفته است و وضعيت آنھا از نظر توسعه و  دهاند؟ چه اي زبانه اقدام کرده-و کارکنان دو

اجرا چگونه است؟ برای پشتيبانی از اين راھبردھا از نظر منابع، چه اقداماتی در سطح ايالتی الزم است؟ آيا 
  ھا درس بگيريم؟ توانيم از ديگر ايالت می

دھندگان خدمات حقوقی و فعاالن حوزه  ھا، ارائه اهھا، مترجمان دادگ ھا، مديران دادگاه ماموران قضايی دادگاه
آموزش به بحث و بررسی درباره راھبردھای استخدام و نگھداری، از جمله راھبردھای کمک کردن به داوطلبان 

زبانه - ھای استخدام و سنجش افراد دو ھا و پروتکل زبانه در دادگاه- شرکت در آزمون ترجمه، استفاده از افراد دو
  .اختخواھند پرد

IV. پذير راھکارھای فناورانه و دادگاه دسترسی  
  ).ظ.ب 12:15 -صبح  11:35(

توانند از خدمات ترجمه راه  ھا چگونه می دادگاه LEPھا برای گسترش و بھسازی دسترسی برای مراجعان  دادگاه
توانيم تضمين کنيم که ھمه  دور و ديگر راھکارھای فناورانه و جديد به طور موثر بھره بگيرند؟ چگونه می

توانند به آسانی از بخشھای مختلف آن استفاده کنند؟ برای بھسازی دسترسی به خدمات  ھا می مراجعان دادگاه
  ھايی اجرا شده است؟ محلی چه طرحھا يا برنامه LEPعان دادرسی برای مراج

ھا برای گسترش خدمات دسترسی  ھای نوآورانه دادگاه کنندگان به بررسی روش در اين جلسه تعاملی، شرکت
ھای جديد، ترجمه تصويری راه دور، جعبه ابزار دسترسی زبانی و راھبردھای  زبانی، مانند استفاده از فناوری

ھای فناورانه و نوآورانه چه  در زمينه تالش. مسيريابی برای بھسازی دسترسی خواھند پرداخت رسانی و اطالع
  بياموزيم؟...) ھا و خدمات درمانی، ديگر ايالت(توانيم از ديگران  چيزھايی می

V. ظ.ب 12:45 – 12:15( ھای عمومی ارائه ديدگاه(.  
 .کند از ديدگاه عموم مردم استقبال می» کارگروه«

VI. ظ.ب 12:45 - 1:00(دی و سخنرانی اختتاميه مراحل بع.(  

 فلورنتينو کوئالر، رئيس-جناب آقای ماريانو  
 جناب آقای مانوئل کواروبياس، معاون رئيس  

  کارگروه اجرای برنامه دسترسی زبانی  




