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خالصه اجرايی
پس از جمع آوری گسترده بازخورد افراد دخيل ،کار گروه مشترک برنامه دسترسی زبانی کاليفرنيا ،برنامه راھبردی
دسترسی زبانی در دادگاه ھای کاليفرنيا را تھيه نموده است .اين خالصه اجرايی مروری بر شکل گيری برنامه ،در کنار
خالصه ای از بازخورد افراد دخيل و پيشنھادات ،ارائه می دھد .ھدف کار گروه مشترک تھيه پيش نويسی از پيشنھادات
بود که روشی برای خدمات دسترسی زبانی برای تمام کاربران دادگاه ھا ايجاد کند ،برنامه ای که دربرگيرنده ھمه شعبه ھا
در سراسر کشور باشد و در عين حال نياز يک دادگاه منفرد را تا باالترين درجه انعطاف پذيری در بکارگيری پيشنھادات
برنامه برطرف نمايد .ھدف اوليه اين است که دسترسی زبانی به عنوان بخش مرکزی خدمات دادگاھی گنجانده شود.
برنامه ای پيش نويس شده به منظور نظرخواھی عمومی در تاريخ  31جوالی ،با مدت زمان نظر دھی لغايت  29ام
سپتامبر  2014بر روی وب سايت دادگاه ھای کاليفرنيا قرار گرفت .پيرو فرآيند نظرخواھی عمومی ،طرح پيش نويس
شده مورد بازبينی قرار گرفت و به شورای قضايی به منظور مرور و اعمال تغييرات ارائه گرديد.

اقدامات شوارای پيشين
شعبه قضايی کاليفرنيا برای مدت مديدی از لزوم گسترش خدمات دسترسی زبانی در دادگاه ھا حمايت می کرد .ھرچند،
اين شعبه ھنوز يک برنامه دسترسی زبانی را که دايره شموليتش تمام ايالت باشد اتخاذ نکرده است .برنامه ای که بتواند
پيشنھادات ،راھنمايی ،و روشی منسجم که دربرگيرنده تمام ايالت باشد را برای دسترسی زبانی برای ھمه کاربران دادگاه
که مھارت زبان انگليسی ) (LEPمحدودی دارند تضمين کند .در ماه ژوئن سال  ،2013کار گروه مشترک برنامه دسترسی
زبانی کاليفرنيا را ايجاد کرد .برنامه ای که برای تمامی کاربران دادگاه که مھارت زبان انگليسی ) (LEPمحدودی دارند ،به
کار برده شود .اين کار گروه متشکل از مترجمان شفاھی دادگاه ھيئت مشاوره و کميته مشورتی درباره ايجاد دسترسی و
عدالت ،و ھمين طور افراد دخيل و يک مشاور دسترسی زبانی بود.

روش شناسی و روند کار
کاليفرنيا در مقايسه با ديگر ايالت ھای کشور ،بيشترين تنوع قومی و زبانی را در خود جای داده است ،با قريب به 7
ميليون سکنه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPو کاربران بالقوه دادگاه ،که در يک منطقه پھناور جغرافيايی
پراکنده شده اند ،که به بيش از  200زبان سخن می گويند .بنابراين ،تالش برای توسعه برنامه دسترسی زبانی جامع که
شامل ھمه ايالت شود مستلزم وجود انجمن ھای متعددی به منظور مشارکت دادن رؤسای دادگاه ھا و ديگر افراد دخيل
عالقه مند به دسترسی زبانی در سراسر ايالت برای بدست آوردن ورودی ھای ارزشمند بود .کار گروه مشترک ،مجموعه
ای از جلسات استماع را با مأموران اجرايی دادگاه و قضات رييس و سازمان مترجمان شفاھی دادگاه )شامل فدراسيون
مترجمان شفاھی و گروه ھای مترجمان شفاھی قراردادی( ،و ارائه دھندگان خدمات قانونی برگزار نمودند .در جلسات
استماع ،شرکت کنندگان رئوس مطالب برنامه پيش نويس زبانی را مرور کرده و چالش ھا و فرصت ھای مھم پيش روی
دادگاه ھای کاليفرنيا درباره دسترسی زبانی را مورد بحث قرار دادند.
سپس در اواخر فوريه و اوايل مارس سال  ،2014سه جلسه عمومی استماع در مورد دسترسی زبانی در سان فرانسيسکو
) ،(San Franciscoلس آنجلس ) ،(Los Angelesساکرامنتو ) (Sacramentoبرگزار گرديد .آگھی اين استماع عمومی
شامل دستور کار ،برگه حاوی نکات اساسی ،و رئوس مطالب پيش نويس -به زبانھای مختلف تھيه و در وب سايت دادگاه
ھای کاليفرنيا قرار گرفت 1.در ھمه اين جلسات استماع ،کارشناسان فن ورودی ھايی از نظرگاھھای محلی ،ايالتی ،ملی،
بھداشت و درمان ،دادگاھی ،و قانونی ارائه کردند .دسترسی زبانی ،که مربوط به ھر ناحيه می شد ،از طريق مترجمان
شفاھی ارائه شد .اين جلسه استماع ھمزمان از طريق وب سايت نيز پخش می شد .پس از جلسات استماع ،يادداشت ھای

 1سايت گروه کار مشترک ) (LAPرا در  www.courts.ca.gov/LAP.htmببينيد.
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صوتی و کتبی ،و ھمين طور برنامه ھای تھيه شده ھيئت مشاوران ،به صفحه وب سايت کار گروه مشترک ارسال گرديد.
ديدگاھھای متفکرانه ،متنوع و ارزشمندی که به وسيله ھمه افراد و گروه ھا ارائه شدند درپيشرفت اين برنامه پيش نويس
مؤثر بودند.
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پس از جلسه استماع ،کار گروه مشترک عمليات پيچيده بازبينی مجدد و تجزيه و تحليل ھمه بازخوردھای افراد دخيل را
آغاز کرد .اين عمليات به منظور تدوين پيشنھادات مناسب برای برنامه پيش نويس شروع شده بود.

مسائل مورد توجه افراد دخيل
با وجود دامنه گسترده موضوعات مورد بحث قرار گرفته ،بينش ھای به اشتراک گذاشته شده ،و تجربيات بازگو شده،
برخی موضوعات برجسته در طی فرآيند برنامه ريزی در سطح قرار داشتند:


متکلمانی با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPکه برای پرونده ھای مختلف مدنی به نظام قضايی نياز دارند-
از قانون خانواده تا خشونت محلی و خلع يد -به دليل محدوديت ھای زبانی قادر به دسترسی ھدفدار به فرآيندھای
دادگاھی نيستند .در شکايات حياتی از قبيل جلسات استماع و دادرسی ،کاربرانی با مھارت زبان انگليسی محدود
) (LEPاغلب مجبور می شوند برای ارتباط با دادگاه به اعضای خانواده يا دوستان متوصل شوند .اين مترجمان
شفاھی آموزش نديده به ندرت قادرند در ارتباط دادن دادگاه و طرف دعوا که مھارت زبان انگليسی محدودی
دارد ) (LEPمؤثر واقع شوند .ناکامی در تضمين برقراری ارتباط صحيح ممکن است منجر به سوء تفاھم ھای
بنيادی و نابسامانی ،از دست دادن حقوق اوليه اساسی کاربران با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPو يا
ناتوانی در دسترسی به جبران ھای حقوقی شود.



دسترسی زبانی بايد در تمام نقاط حياتی و مھم ارتباطی افراد با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPبا سيستم
دادگاھی ارائه شود .افراد با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPدر مديريت اولين قدم ھا در يافتن راه حل ھای
قضايی عاجزند ،مراحلی مانند اينکه چه حفاظت ھای قانونی يا جبران ھای حقوقی ای ممکن است در دسترس
باشد و در کجا بايد آنھا را بيابند ،و اينکه چه روندھای قانونی ای را بايد ادامه دھند تا فرم ھای دادگاه را پرکرده
و به ثبت برسانند.



دسترسی زبانی بايد پيش از اينکه کاربر دادگاه با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPبه درب ھای مجتمع دادگاه
برسد آغاز گردد ،بايد با توسعه اجتماع ،تالش ھای عمومی تحصيلی ،و دسترسی بر پايه وب شروع شود.
خدمات دسترسی زبانی بايد در لحظه ورود فرد با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPبه مجتمع دادگاه و در
تمام لحظات ارتباطی در داخل مجتمع دادگاھی ،مانند مراکز کمک به خود ،و ديگر خدمات رفع نزاع ،و
پيشخوان ھای کارمندان در دسترس باشد.



مديران دادگاه به طور مشخص يادداشت ھايی در مورد نياز به افزايش بودجه بخش قضايی فراھم نموده اند ،و
اين نگرانی را مطرح کرده اند که بدون بودجه اضافی ،ھمکاری با برنامه دسترسی زبانی مشکل ساز بوده و يا
باعث کاھش خدمات دادگاھی در ساير زمينه ھا خواھد شد .گسترش خدمات دسترسی زبانی ،با وجود اينکه
توسط ھمه افراد دخيل پشتيبانی می شود تقاضاھای مالی ای ايجاد می کند که بخشی از آن به توسط بھره وری
ھای قيد شده در شروط خدمات زبانی می تواند رفع شود .اما مساله مھم تر اين است که اين برنامه نيازمند
تخصيص بودجه اضافی است و با جا به جا نمودن منابع محدود از ساير خدمات دادگاھی مھم محقق نمی شود.
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ھرگونه تالش برای توسعه شروط خدمات دسترسی زبانی بايد شامل مکانيزم جامع تری برای گردآوری
اطالعات جوامع با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPدر کاليفرنيا باشد .منابع قديمی اطالعات دموگرافيک،
تعداد افراد موجود با مھارت زبان انگليسی محدود ) (LEPرا که ساکن ايالت ھستند ،به خصوص در مورد
اجتماع ھای مھجور زبان شناختی ،کارگران مھاجر ،و سخنوران زبانھای بومی دست کم می گيرند .به طور
مشابه ،اين منابع اطالعاتی در پيگيری زبان ھای در حال ايجاد ناکام بوده است.



ھمانطور که خدمات افزايش می يابد پرسش ھا ھنوز باقی است که آيا تعداد مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده
دادگاه برای برطرف نمودن نيازھای احتمالی کافی است يا خير .زيرا برآوردھا درباره ھزينه افزايش دسترسی
زبانی در ھمه شکايت ھای دادگاھی و نقاط تماس به شکلی گسترده متفاوت است .نياز است تخمين ھايی زده
شود ،و اين تخمين ھا بايد شامل تمام ھزينه ھای مرتبط ،نظير فناوری ،آموزش و ساير عالمت ھا باشد.



فناوری ھايی از قبيل ترجمه شفاھی ويدئويی از راه دور ،ترجمه شفاھی تلفنی ،دسترسی بر پايه وب ،و ابزارھا
صوتی چندزبانه نقش مھمی در شروط دسترسی زبانی در تمام ايالت ايفا می کنند .ھرچند دادگاه ھا بايد مراقب
باشند که فناوری مورد استفاده برای موقعيت مطرح شده مناسب باشد و حافظانی در مکان باشند که انجام درست
اين فرآيند و حفظ کيفيت عالی را تضمين کنند.



ھرگونه دسترسی زبانی ھدفمند به سيستم دادگاه برای ھمه اھالی کاليفرنيا بايد شامل شراکت و ھمکاری با افراد
دخيل باشد .اين افراد دخيل شامل ارائه دھندگان اجتماع محوری نظير سازمان ھای خدمات اجتماعی ،مخالفان
خشونت محلی ،ارائه دھندگان سالمت ذھنی ،و برنامه ھای درمانی سوء مصرف مواد ،مشارکت کنندگان عدالت،
مدافعان عموم ،مسئول اجرای قانون ،زندان ھا ،بخش ھای عفو مشروط ،و دفاتر نمايندگی اجرايی و کارشناسان
فن دسترسی زبانی شود.



اين شعبه بايد در استخدام مترجمان شفاھی بالقوه در مراحل ابتدايی تحصيالتشان ،به خصوص در دبيرستان ھا،
و سپس گسترش آن به کالج مشترک و برنامه ھای دانشگاھی فعاليت بيشتری کند .دادگاه ھا بايد با ارائه دھندگان
آموزشی ھمکاری کرده و کانالی ارتباطی از مترجمان شفاھی بالقوه و کارمندان دوزبانه دادگاه ايجاد کنند.



نياز به آموزش مأموران قضايی ،کارکنان دادگاه و پرسنل امنيتی در ) (1تشخيص و مالحظه نيازھای ھمه
کاربران دادگاه در ھمه لحظات تماس با دادگاه ) (2درک ويژگی ھای منحصر به فرد گروه ھای قومی مختلف که
می تواند برخورد محترمانه با تمام کاربران دادگاه با مھارت ھای زبان انگليسی محدود ) (LEPرا تضمين کند،
) (3تضمين اينکه مترجمان شفاھی در واقع تصديق شده ھستند و بر اساس شروط مطروحه صالحيت الزم را
دارند ،و ) (4انجام شکايت ھای دادگاھی به صورتی که حداکثر کيفيت دسترسی زبانی را تسھيل کند ،امری
ضروری است.

اھداف برنامه
کار گروه مشترک ھشت ھدف راھبردی زير را که به توسعه برنامه منتھی می شود ،تعيين نمودند:
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ھدف اول :بھبود تشخيص و جمع آوری اوليه داده ھا در باب نيازھای زبانی
شورای قضايی نياز به دسترسی زبانی اھالی کاليفرنيا با مھارت محدود در زبان انگليسی را در سراسر ايالت
شناسايی خواھد کرد ،و دادگاه نيازھای دسترسی زبانی خاص در جوامع محلی را شناسايی خواھد کرد .آنھا می
بايست اين کار را در کمترين زمان ممکن در تعامالت دادگاه با اھالی کاليفرنيا که مھارت زبانی محدودی در
زبان انگليسی ) (LEPدارند ،انجام دھند.



ھدف دوم :تھيه خدمات دسترسی زبانی با کيفيت در تمامی شکايات قضايی
تا سال  ،2017و شروع سريع پروژه تا جايی که منابع اجازه دھد ،مترجمان شفاھی با صالحيت در دادگاه ھای
کاليفرنيا برای کاربران دادگاه که مھارت محدودی در زبان انگليسی دارند ) (LEPدر تمام شکايت ھای اتاق
دادگاه ھا تعيين گردند ،و تا سال  2020اين تعيين در مورد تمامی دستورات و اعمال مربوط به دادگاه اجرا
3
خواھد شد.



ھدف سوم :ارائه خدمات دسترسی زبانی در تمامی نقاط ارتباطی خارج از شکايات قضايی
تا سال  ،2020دادگاه ھا در تمامی نقاط ارتباطی در دادگاه ھای کاليفرنيا خدمات دسترسی زبانی ارائه خواھند
داد .دادگاه ھا خدمات زبانی در دسترس را به صورت آگھی به اطالع عموم خواھند رساند.



ھدف چھارم :تھيه ترجمه ھای چند زبانه و عالمت ھا با کيفيت باال
شوارای قضايی ،با کمک دادگاه ھا ،بھترين دفاتر و منابع را برای با کيفيت ترين ترجمه ھای اسناد و عاليم
دادگاھی به تمام زبان ھای مناسب شناسايی خواھند کرد.



ھدف پنجم :گسترش دسترسی زبانی با کيفيت باال از طريق استخدام و آموزش ارائه دھندگان دسترسی زبانی
دادگاه ھا و شورای قضايی تضمين خواھند کرد که ھمه ارائه دھندگان خدمات دسترسی زبانی خدماتی با کيفيت
باال ارائه می دھند .دادگاه ھا و شورای قضايی استانداردھای تخصصی برای کارمندان دوزبانه و داوطلبان
متناسب با خدماتی که ارائه می دھند تعيين خواھند کرد و آموزش ھای مستمر برای ھمه ارائه دھندگان خدمات
زبانی ارائه خواھند کرد ،و فعاالنه افراد عالقه مند به مشاغل مترجمی شفاھی وکارمند دوزبانه دادگاه را استخدام
خواھند کرد.



ھدف ششم:ارائه سياست ھا و روندھای دسترسی زبانی در آموزش شعبه قضايی
ماموران قضايی ،مديران و کارمندان دادگاه ھا در مورد روندھا و سياست ھا و استانداردھا آموزش ھايی می
بينند .تا بتوانند به طور منسجم و مؤثر پاسخگوی نيازھای کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی
) (LEPباشند ،در حالی که خدمات دسترسی زبانی ای که به لحاظ فرھنگی مؤثرند را ارائه می کنند.



ھدف ھفتم :افزايش دسترسی برای جوامع در ارتباط با خدمات دسترسی زبانی
شورای قضايی و دادگاه ھا متعھد می شوند تا با توسعه بيشتر ،با جوامعی با مھارت زبان انگليسی محدود )(LEP
و سازمان ھای حامی آنھا مشارکت کنند.
ھدف ھشتم :شناسايی سيستم ھا ،بودجه ھا ،و قانونگذاری ھای مورد نياز برای اجرای برنامه و مديريت
دسترسی زبانی
به منظورکامل ساختن توسعه سيستماتيک خدمات دسترسی زبانی ،شورای قضايی اقدامات زير را انجام خواھد
داد ) (1بودجه کافی را به گونه ای تضمين خواھد کرد که منجر به کاھش بودجه ديگر خدمات دادگاھی نشود،
) (2تغييراتی مناسب در قانون ،ھم در بحث اصالحات نظامنامه ای وھم تغييرات قوانين دادگاه ھا ايجاد خواھد
کرد و ) (3سيستم ھايی برای به اجرا درآوردن برنامه توسعه زبانی ،به منظور مديريت کردن شروط خدمات
دسترسی زبانی ،و برای حفظ بيشترين کيفيت خدمات زبان ايجاد خواھد کرد.

 3در بافتار اين برنامه ،اصطالح " ارائه شدن" )مانند اين مورد" مترجمان شفاھی با صالحيت ارائه خواھد شد"( برای کاربر با مھارت محدود در
زبان انگليسی ) (LEPھيچ ھزينه ای نخواھد داشت و بدون حصول ھزينه خواھد بود.
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سياست ھا و استلزامات ھزينه ای
برنامه راھبردی دسترسی زبانی در دادگاه ھای کاليفرنيا روشی تدريجی برای توسعه و پيشرفت دسترسی زبانی در دادگاه
ھای کاليفرنيا ارائه می دھد که ھمه  7ميليون ساکن کاليفرنيا که مھارت زبان انگليسی محدودی دارند ) (LEPو ھمين طور
کاربران بالقوه دادگاه را در برمی گيرد .کاليفرنيا بيش از  1800مترجم شفاھی آموزش ديده در سطح عالی برای دادگاه
دارد که نام ھمگی آنھا تصديق و ثبت شده است ،که به طور بارزی بيش از ھر ايالت ديگری است ،که ساالنه 215000
روز خدمات ترجمه شفاھی با قيمتی بيش از  92ميليون دالر ارائه می دھند 4.توسعه خدمات دسترسی زبانی يقينا نيازمند
راه حل ھای خالقانه و تضمين بودجه اضافی برای دادگاه است .ھمان طور افراد دخيل در طی فرآيند برنامه ريزی به آن
اشاره کردند ،با اين وجود ،کارھای زيادی به خصوص در عرصه حقوقی برای انجام دادن باقی است ،تا تضمين کند ھمه
کاربران دادگاه دسترسی ھدفداری به دادگاه ھای ايالتی دارند .توسعه خدمات دسترسی زبانی لزوما مستلزم راه حل ھای
خالقانه و بودجه اضافی برای دادگاه بدون لطمه وارد کردن به ساير فعاليت ھای حياتی آن است.
يکی از اھداف کليدی برنامه )ھدف دوم( تضمين اين مساله است که" :تا سال  ،2017و شروع سريع پروژه تا جايی که
منابع اجازه دھد ،مترجمان شفاھی با صالحيت در دادگاه ھای کاليفرنيا برای کاربران دادگاه که مھارت محدودی در زبان
انگليسی دارند ) (LEPدر تمام شکايت ھای اتاق دادگاه ھا تعيين گردند ،و تا سال  2020اين تعيين در مورد تمامی
دستورات و اعمال مربوط به دادگاه اجرا خواھد شد ".بسياری از پرونده ھای مدنی مانند خلع يد ،قيوميت ،سرپرستی افراد
محجور )واليت قھری( ،و مسايل خانوادگی شامل حفاظت از کودکان و اتمام حقوق والدينی برای زندگی کاليفرنيايی ھا
امری حياتی است .برنامه ھايی به دستور دادگاه و انجام شده توسط دادگاه ،خدمات و وقايعی مانند کنفرانس ھای حل و
فصل امور يا ميانجی گری اجباری نيز برای حل بيطرفانه مشاجرات ضروری است .بنابراين ھدف برنامه دسترسی زبانی
اجرای تدريجی خدمات ترجمه شفاھی در شکايات مدنی ،در وقايع به دستور دادگاه و اعمال مربوط به دادگاه به سرعت
ايجاد شود و در تمام فرآيند اجرايی دسترسی کامل زبانی مستمر باشد.

تالش ھای اجرايی
پس از پايان يافتن کار ،کار گروه مشترک پيشنھاد می کند دو گروه برای ارائه گزارش به شورای اجرايی قضايی و کميته
برنامه ريزی به سرعت تشکيل شود (1) :نيروی امور اجرايی دسترسی زبانی ،که روش ھا و ابزارھا برای اجرای
برنامه دسترسی زبانی را در ھمه  58بخش توسعه و پيشنھاد دھد .و عالوه برآن با گروه ھای مشورتی و کارکنان شورای
قضايی در تالش ھای اجرايی ھماھنگ باشد .و ) (2يک کميته ترجمه ای ،که بر پروتکل ھای ترجمه ای برای فرم ھای
شورای قضايی ،موارد کتبی ،و ابزارھای صوتی و تصويری نظارت کند.

پيشنھادات مرحله ای
برای ياری کردن دادگاه ھا و ھمه افراد عالقه مند به دانستن اينکه محتوای متکثر پيشنھادات موجود در برنامه دسترسی زبانی
توسط دادگاه ھا و شورای قضايی در طول پنج سال آينده ) (2020-2015به چه نحوی می توانند به صورت مرحله ای به
اجرا درآيند ،ضميمه ) Aپيوست شده است( تمام پيشنھادات برنامه را در يکی از سه مقوله زير گروه بندی کرده است:


مرحله  :1اين دسته از پيشنھادات ضروری ھستند يا بايد تاکنون اعمال شده باشند .به اجرا درآمدن اين پيشنھادات
بايد در سال اول آغاز شود ).(2015

 4ھزينه ھای کل مترجمان شفاھی دادگاه که در سالھای  2014-2013وارد آمدند و برای پرداخت ازبرنامه بودجه وديعه دادگاه ) 45.45 (TCTFواجد
شرايط بودند)مترجمان شفاھی( روی ھم رفته  92,471,280دالر بوده است.
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مرحله  :2اين دسته از پيشنھادات مھم ھستند اما ضرورت کمتری دارند و يا مستلزم پايان کارھای مرحله 1
ھستند .به اجرا درآوردن اين پيشنھادات ،در صورت امکان ،ممکن است به سرعت آغاز شوند ،و در ھر
شرايطی بايد تا سال دوم و سوم ) (2017-2016آغاز شوند.



مرحله  :3اين پيشنھادات مھم ھستند ،اما ضروری نيستند ،و يا اينکه پيچيده اند وبه گام ھای مھم بنيادی ،زمان و
منابعی نياز خواھند داشت که تا سال  2020تکميل شوند .اجرای اين پيشنھادات بايد ،در صورت امکان ،به
سرعت آغاز شود و يا پس از اينکه گام ھای مھم بنيادی در جای خود قرارگرفته باشند فورا آغاز شود.

ضميمه  :Aپيشنھادات مرحله ای
مرحله  :1اين دسته از پيشنھادات ضروری ھستند يا بايد تاکنون اعمال شده باشند .به اجرا درآمدن اين پيشنھادات بايد
در سال اول آغاز شود ).(2015
شماره  1شناسايی نيازھای دسترسی زبانی .دادگاه ھا نيازھای ھر کاربر با مھارت محدود در زبان انگليسی )،(LEP
شامل طرفين دعوا ،شاھدان ،يا ساير افراد ذينفع ،را در اولين لحظه ممکن ارتباط با فردی با مھارت محدود در زبان
انگليسی ) (LEPشناسايی خواھند کرد .نيازھای زبانی به طور شفاف و منسجم در سيستم مديريت پرونده ھا /ويا ھر محل
ثبت ديگر ،که در صورت لزوم ،با ارائه اطالعات موجود سيستم ھای ثبت پرونده دادگاه ،به طور مستند ثبت خواھد شد ،و
اين قابليت در ھر ارتقا يا توسعه سيستم بايد وارد شود) .مرحله (1
شماره  2درخواست برای خدمات زبانی .شروط يا انکار خدمات زبانی توسط يک دادگاه بايد در سيستم اطالعات پرونده
دادگاه با توجه به قابليت ھای دادگاه ،به شکلی مناسب رديابی شود .وقتی رديابی شروط و يا انکار ميسر نباشد ،دادگاه ھا
بايد به منظور تعديل يا به روزرسانی سيستم ھا آنھا برای دريافت داده ھای مرتبط در اسرع وقت اھتمامی معقوالنه
ورزند) .مراحل (2 ،1
شماره  3پروتکلی برای شرکای عدالت به منظور مبادله نيازھای زبانی .دادگاه ھا بايد پروتکل ھايی ايجاد کنند که
بوسيله آنھا شرکای عدالت قادرباشند به دادگاه خاطرنشان کنند که فردی نياز به مترجم شفاھی يک زبان گفتاری در اولين
لحظه ارتباط باسيستم دادگاه دارد) .مرحله (1
شماره  4مکانيسم ھايی برای کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPبرای خود شناسی .دادگاه ھا
مکانيسم ھايی ايجاد خواھند کرد که افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPبه اين خود شناسايی برسند که در
زمان ارتباط با ھر بخشی از سيستم دادگاه به خدمات دسترسی زبانی نياز دارند )برای مثال ،با استفاده از کارت ھای "من
سخن می گويم"( .در صورت فقدان اين خود شناسايی ماموران قضايی و کارمندان دادگاه بايد به دنبال محقق کردن
نيازھای زبانی کاربر دادگاه باشند) .مرحله (1
شماره  5اطالعاتی برای کاربران دادگاه درباره قابليت استفاده از خدمات دسترسی زبانی .در اولين لحظه تماس دادگاه با
کاربران ،دادگاه ھا کاربران را از قابليت استفاده از خدمات دسترسی زبانی آگاه می سازند .آگھی ھا بايد ،در جايی که
دقيق و مناسب است ،نشان دھنده اين امر باشند که خدمات دسترسی زبانی رايگان ھستند .دادگاه ھا بايد اين نکته را در
نظر بگيرند که نياز به خدمات دسترسی زبانی ممکن است در فرآيند دادگاھی زودتر يا ديرتر اتفاق بيفتد ،از اين رو
اطالعات در باب دسترسی زبانی بايد در تمام طول پرونده در دسترس باشد .آگھی ھا بايد به زبان انگليسی و تا پنج زبان
ديگر براساس نيازھای جامعه محلی باشد .نيازھايی که از طريق ھمکاری و اطالعات حاصله از شرکای عدالت ،شامل
ارائه دھندگان خدمات قانونی ،سازمان ھای اجتماع -محور ،و ديگر نھادھای قانونی ای که با افراد با مھارت محدود در
زبان انگليسی ) (LEPسر و کار دارند ،بدست آمده است .آگھی ھا بايد به عموم مردم ،شرکای عدالت ،نمايندگی ھای
خدمات قانونی ،سازمان ھای اجتماع – محور ،ديگر نھادھای قانونی ای که با افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی
) (LEPسر و کار دارند ارائه گردد) .مرحله (1
شماره  6افزايش گزارشات ھزينه خدمات زبانی .شوارای قضايی و دادگاه ھا به افزايش و بھبود جمع آوری داده در مورد
خدمات ترجمه شفاھی ادامه خواھند داد ،و گزارشات ھزينه ای خدمات زبانی را افزايش خواھند داد به طوری که شامل
ميزان ھزينه ھايی که برای ديگر خدمات و ابزارھای دسترسی زبانی خرج شده است ،می شود .خدماتی از قبيل ترجمه
ھا ،ھماھنگی مترجم شفاھی يا خدمات زبان ،پرداخت ما به التفاوت دوزبانگی به کارمندان ،و عاليم و فناوری ھای چند
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زبانه .اين اطالعات برای حمايت از درخواست ھای بودجه ای ضروری است چرا که دادگاه ھا خدمات دسترسی زبانی را
به پرونده ھای مدنی نيز گسترش داده اند) .مرحله (1
شماره  8گسترش استفاده ازمترجمان شفاھی در تمام شکايت ھای مدنی .بايد در دادگاه ھای کاليفرنيا و در تمامی
شکايات دادگاھی برای افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPشامل شکايت ھای مدنی ھمان گونه که در قانون
شاھد کاليفرنيا بخش  756به آن الويت داده شده است )ضميمه  Hرا ببينيد( ،و خدمات دادگاھی ميانجی گری خانواده،
مترجمان شفاھی باصالحيت مھيا شود) .مراحل  1و (2
شماره  9الزامات صالحيتی مشروط .اصالحات قريب الوقوع قوانين دادگاه ھای کاليفرنيا ،قانون  ،2.893در زمانی که
دليل موجه وجود دارد ،ممکن است يک مترجم شفاھی دادگاه که نامش ثبت و تصديق نيز نشده است ،در يک شکايت
دادگاھی در ھر زمينه ای ،مدنی يا کيفری ،منصوب شود .اما اين اتفاق تنھا در صورتی رخ می دھد که وی مصمم باشد
که با طی نمودن فرآيندھای کسب صالحيت مشروط ،صالحيت الزم را کسب کند .برای موضوعات کيفری ومسائل
بزھکاری نوجوانان ،اين فرآيندھا ھم اکنون نيز تنظيم شده اند ،در قانون ) 2.893و در موارد مدنی ،زمانی که قانون
موجود اصالح شود() .نگاه کنيد به پيشنھاد شماره  ،50در باب اموزش ماموران قضايی و کارمندان دادگاه در ارتباط با
فرآيند کسب صالحيت مشروط ،و پيشنھاد شماره  ،70درباره اصالح قانون  2.893پرونده ھای مدنی) (.مراحل  1و (2
شماره  10بند حضور مترجمان شفاھی با صالحيت در تمام شکايات به دستور دادگاه/عمل شده توسط دادگاه.
تا جايی که منابع اجازه دھد ،اما در ھر شرايطی نبايد بيشتر از سال  2020به طول بيانجامد ،عمليات بايد به سرعت آغاز
شود .دادگاه ھا مترجمان شفاھی باصالحيت در امور دادگاھی در تمامی برنامه ھای به دستور دادگاه و اعمال مربوط به آن
و خدمات و وقايع برای ھمه طرفين دعوا با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPشاھدان ،و افراد با ذينفع در پرونده
فراھم خواھند کرد) .مراحل  2-1و (3
شماره  12ارجحيت مترجمان شفاھی شخصی .استفاده از مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده شخصی برای شکايات
دادگاھی ارجحيت دارد ،اما دادگاه ھا ممکن است استفاده از ترجمه شفاھی از راه دور را نيز زمانی که برای يک موقعيت
خاص مناسب است در دستئر کار قرار دھند .ترجمه شفاھی از راه دور فقط در جايی استفاده می شود که افراد با مھارت
محدود در زبان انگليسی ) (LEPرا برای شرکت کردن بيشتر و ھدفمندتر در دادگاه ياری کند) .مرحله (1
شماره  13ترجمه شفاھی از راه دور در اتاق دادگاه .در مواقع استفاده از ترجمه شفاھی از راه دوردر اتاق دادگاه ،دادگاه
می بايست ،تا حد امکان ،پيش شرط ھا ،مالحظات ،و دستورالعمل ھای ترجمه شفاھی از راه دور را فراھم کند ھمانطوری
كه در ضميمه  Bآمده است) .مرحله (1
شماره  14الزامات حداقلی ترجمه شفاھی از راه دور .نيروی کار اجرايی حداقل الزامات فناورانه را برای انجام ترجمه
شفاھی از راه دور محقق خواھد کرد .فناوری ھايی که بر پايه ای مستمر به روز می شوند و حداقل الزامات ترجمه
ھمزمان و متوالی را دربرمی گيرند) .مرحله (1
شماره  15استفاده از ويدئو در ترجمه شفاھی از راه دور .دادگاه ھايی که از ترجمه شفاھی از راه دور استفاده می کنند
بايد برای ترجمه شفاھی در اتاق دادگاه ،به منظورتھيه ويدئو که در پيوستگی نزديک با تجھيزات صوتی پيشرفته ھستند
اھتمام ورزند نه اينکه تنھا به ترجمه شفاھی تلفنی تکيه کنند) .مرحله (1
شماره  16آزمون ترجمه شفاھی ويدئويی از راه دور .شورای قضايی بايد يک پروژه آزمايشی را در کنار برنامه
تاکتيکی شعبه قضايی برای فناوری  2016-2014انجام دھد .اين پروژه آزمايشی بايد تا حد امکان ،داده ھای مرتبط را در
موارد زير گردآوری نمايد :تشريفات قانونی موضوعات ،رضايت شرکت کنندگان ،اينکه آيا ترجمه شفاھی از راه دور
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استفاده از مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده را مقابل مترجمان شفاھی با صالحيت مشروط افزايش می دھد ،مؤثر بودن
طيف متکثری از فناوری ھای در دسترس )برای ترجمه شفاھی ھمزمان و متوالی( ،و يک برآورد ھزينه .شورای قضايی
بايد مشخص کند اين پروژه آزمايشی نبايد مانع و سدی برای دادگاه ھايی باشد که می خواھند به طور مستقل ترجمه شفاھی
از راه دور را جايگزين کنند تا به کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPاجازه دھند به طور کامل و
ھدفمند در شکايات شرکت داشته باشند) .مرحله (1
شماره  18ايجاد ويدئوھای استاندارد شده چند زبانه .شورای قضايی بايد به ايجاد ويدئوھای استاندارد شده چندزبانه برای
پرونده ھايی با حجم زياد ادامه دھد ويدئوھايی که قابل تبديل به اطالعات قانونی کلی ،و نه محلی باشند و آنھا را به دادگاه
ھا به ھشت زبان اول ايالت ارائه دھند و به زبان ھای ديگر نيزعنوان زده شود) .مرحله (1
شماره  19بررسی گواھی نامه مترجمان شفاھی .از ماه ژانويه سال  ،2015پيرو قوانين دولتی بخش ) 68561(gو)،(f
ماموران قضايی ،در کنار پرسنل مديريتی دادگاه ،بايد تضمين دھند که مترجمان شفاھی ای که تعيين شده اند دارای
صالحيت الزم ھستند ،و به خوبی گواھی نامه خود را در قسمت بايگانی ارائه وسوگند نامه ترجمه شفاھی خود را نيز در
دادگاه بايگانی نموده اند).نگاه کنيد به پيشنھاد شماره  ،50که آموزش ماموران قضايی و کارمندان دادگاه را در اين موارد
مورد بحث قرار داده است) (.مرحله (1
شماره  22پرھيز از تضاد منافع .در نبود شرايط بحرانی ،زمانی که مترجمی شفاھی تعيين می شود که نامش تصديق و
ثبت نشده است ،دادگاه ھا نبايد افرادی را منصوب کنند که نسبت به موضوع متعصب بوده و يا منافعشان در تضاد با
موضوع است) .مرحله (1
شماره  23تعيين افرادی با رتبه پايين به منظورانجام ترجمه شفاھی .افرادی با رتبه پايين برای انجام ترجمه شفاھی در
شکايات اتاق دادگاه و ھمين طور فعاليت ھايی به دستور دادگاه و توسط دادگاه ادره می شوند ،منصوب نخواھند شد.
)مرحله (1
شماره  25تعيين دفتر يا نمايندگی دسترسی زبانی .دادگاه در ھر ناحيه ،دفتر يا شخصی را به عنوان منبع دسترسی زبانی،
که بتواند برای ھمه کاربران دادگاه و ھمچنين کارمندان دادگاه وماموران قضايی خدمت رسانی کند ،منصوب خواھد کرد.
اين فرد يا افراد بايد :بتوانند خدماتی را که دادگاه ارائه می دھد و خدماتی را که ارائه نمی دھند توصيف کنند ،قادر باشند به
ھمه اطالعات نوشتاری چندزبانه دادگاه در صورت درخواست دسترسی داشته و آنھا را منتشر کند ،و بتوانند کاربران
دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPو کارمندان دادگاه را در يافتن منابع دسترسی زبانی ياری کنند) .مرحله (1
شماره  26شناسايی نقاط مھم تماس .دادگاه ھا بايد شناسايی کنند که کدام نقاط تماس برای کاربران با مھارت محدود در زبان
انگليسی ) (LEPمھم تر است تا در صورت امکان کارمندان با صالحيت دو زبانه در اين قسمت ھا قرار بگيرند) .نگاه کنيد به
پيشنھاد  ،47که در مورد استانداردھای احتمالی سطح صالحيت کارمندان دو زبانه در اين قسمت ھا بحث می کند) (.مرحله (1
شماره  28استخدام کارمندان دوزبانه .دادگاه ھا بايد برای استخدام کارمندان دو زبانه ای که در رايج ترين زبانھا در ايالت
سليس ھستند ،اھتمام ورزند .به منظور افزايش متقاضيان دوزبانه ،دادگاه ھا بايد از ارائه دھندگان آموزشی در اجتماع،
مانند دبيرستان ھای محلی ،کالج ھا ،و دانشگاھھا برای بھبود بخشيدن به فرصت ھای شغلی در دسترس افراد دو زبانه در
دادگاه ھا ياری بطلبند) .مرحله (1
شماره  34استفاده از داوطلبان دوزبانه .دادگاه ھا بايد در جايی که مناسب است ،استفاده از داوطلبان دوزبانه برای فراھم
نمودن خدمات دسترسی زبانی در نقاط تماسی خارج از شکايات دادگاھی ،را در نظر بگيرند .داوطلبان دوزبانه و
کارآموزان بايد به درستی آموزش ببينند و بر کار آنھا نظارت شود) .مرحله (1
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شماره  36تاسيس کميته ترجمه .شورای قضايی کميته ای ترجمه ای به منظور توسعه و ايجاد يک پروتکل ترجمه ای
برای ترجمه فرم ھای شورای قضايی ،موارد نوشتاری،و ابزارھای صوتی و تصويری تشکيل خواھد داد .اين کميته بايد با
سازمان ھای ترجمه شفاھی برای ايجاد يک فرھنگ لغت حقوقی به تمام زبان ھای ثبت شده با در نظر گرفتن تفاوت ھای
منطقه ای به منظور حفظ انسجام در ترجمه اصطالحات حقوقی ھمکاری نمايد .مسئوليت ھای اين کميته ھمچنين بايد شامل
تعيين صالحيت ھای مترجمان ،الويت بندی ،ھماھنگی و نظارت بر موارد ترجمه ای است .تعيين صالحيت مترجمان بايد
شامل نياز به داشتن تخصص دادگاھی يا قانونی شود که توسط انجمن مترجمان آمريکا ) (ATAمعتبر شناخته شود ،و يا
اينکه بر اساس تجربه ،تحصيالت ،و مراجع دارای صالحيت الزم شناخته شوند .وقتی که پروتکل شورای ترجمه ايجاد
شد ،دادگاه ھای منفرد نيز بايد کنترل ھای کيفی مشابه و روندھای ترجمه ای برای فرم ھای داخلی ،مطالب اطالع دھنده،
موارد ثبت شده ،و ويدئوھايی که برای عموم اطالعات فراھم می کنند را ايجاد کنند) .مرحله (1
شماره  37الگوھا و نمونه ھای چندزبانه در تمام ايالت .کارمندان شورای قضايی بايد با دادگاه ھا به منظور ايجاد الگوھا
و نمونه ھای اطالعاتی چندزبانه برای کاربران دادگاه ھا ھمکاری نمايند .نمونه ھايی که در تمام ايالت قابل اجراست و
برای استفاده محلی قابل سازگاری است) .مرحله (1
شماره  38قرار دادن ترجمه ھا در وب .کارمندان شورای قضايی ترجمه ھای کتبی و اطالعات و مطالب آموزشی را
برای استفاده عموم در وب سايت دادگاه ھای کاليفرنيا قرار خواھند داد .کارمندان ھمچنين آگھی ھايی به دادگاه ھا برای
اعالم در دسترس بودن موارد ياد شده ارسال خواھند کرد تا دادگاه ھا بتوانند از طريق وب سايت خودشان به آن موارد
لينک کنند) .مرحله (1
شماره  40ترجمه دستورات دادگاه .دادگاه ھا ترجمه ديداری از دستورات دادگاه را با در نظر گرفتن ارائه ترجمه ھای
نوشتاری به افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPدر صورت لزوم ،ارائه خواھند کرد .حداقل ،دادگاه ھا بايد
نسخه ترجمه شده از فرم شورای قضايی مربوطه را ارائه دھند تا طرفين دعوا بتوانند دستور دادگاه خودشان را با الگوی
فرم ترجمه شده مقايسه کنند) .مرحله (1
شماره  43استانداردھای تعيين صالحيت مترجمان شفاھی .دادگاه ،شورای قضايی ،وھيئت مشاوره مترجمان شفاھی دادگاه
) (CIAPتضمين خواھند کرد که ھمه مترجمان شفاھی که خدمات دسترسی زبانی برای کاربران با مھارت محدود در زبان
انگليسی فراھم می کنند ،با کفايت و شايسته ھستند .استانداردھای موجود برای تعيين صالحيت بايد در حالت اجرايی باقی
بماند و توسط ) (CIAPبه طور مستمر بازبينی شود) .مرحله (1
شماره  44گرايش آنالين به مترجمان شفاھی جديد .برنامه گرايش آنالين در تمام ايالت به منظور تسھيل گرايش آموزشی
برای مترجمان شفاھی جديد برای کار در دادگاه ھا ھمچنان در دسترس خواھد بود) .مرحله (1
شماره  45آموزش برای مترجمان شفاھی آينده .شورای قضايی و دادگاه ھا بايد با سازمان ھای ترجمه شفاھی و ارائه
دھندگان آموزشی )شامل کالج جامعه کاليفرنيا و سيستم ھای دانشگاھی ايالت( فعاليت کنند تا راه حل ھای بھتری برای
آماده سازی مترجمان شفاھی آينده برای پذيرفته شدن در آزمون اعطای گواھينامه آماده کنند .اين تالش ھا بايد شامل:
 مشارکت برای توسعه دروس و آزمون ھای آمادگی و
 ايجاد فرصت ھای کارآموزی و تجربه آموزی در دادگاه ھا و ديگر محيط ھای قانونی )از قبيل کار کردن با ارائه
دھندگان خدمات قانونی و يا ديگر متخصصين قانونی( که مترجمان شفاھی آينده را آموزش داده و آماده می کنند.
)مرحله (1
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شماره  46آموزش مترجمان شفاھی در پرونده ھای مدنی و ترجمه شفاھی از راه دور .شورای قضايی ،سازمان ھای
مترجمان شفاھی ،و گروه ھای آموزشی بايد برای ايجاد برنامه ھای آموزشی برای کسانی که در پرونده ھای مدنی ترجمه
شفاھی خواھند کرد و يا کسانی که تمايل دارند در زمينه ترجمه شفاھی از راه دور فعاليت کنند ،با يکديگر ھمکاری نمايند.
)مرحله (1
شماره  47استانداردھای صالحيت زبانی برای کارمندان دوزبانه .دادگاه ھا بايد اطمينان حاصل کنند کارمندان دو زبانه ای
که برای کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPاطالعات ارائه می کنند دارای صالحيت الزم در
زبانھايی که با آنھا ارتباط برقرار می کنند ،باشند .تمام کارمندانی که به عنوان کارمند دوزبانه گماشته شده اند دست کم بايد
استانداردھايی معادل "سطح ميانی" طبق راھنمايی ھای شورای آمريکايی آموزش زبانھای خارجی داشته باشند) .ضميمه F
را ببينيد( .امتحان موجود شفاھی که از طريق برنامه حمايتی دسترسی زبانی شورای قضايی در دسترس است )(CLASP
ممکن است برای تعيين صالحيت زبانی کارمندان دو زبانه مورد استفاده قرار گيرند .دادگاه ھا نبايد برای تعيين صالحيت
زبانی به ارزيابی کارمندان دوزبانه به خودشان اتکا کنند) .مرحله (1
شماره  48استانداردھا و آموزش ھای آنالين برای کارمندان دوزبانه .فراتر از حداقل تعيين شده ،کارمندان شورای
قضايی با دادگاه ھا برای )الف( تعيين استانداردھای صالحيت زبانی برای نقاط مشخص تماس با عموم در اتاق دادگاه و
)ب( توسعه و اجرا کردن آموزش آنالين برای کارمندان دوزبانه ،ھمکاری خواھند کرد) .مرحله (1
شماره  50آموزش شعبه قضايی در ارتباط با برنامه دسترسی زبانی .ماموران قضايی شامل قضات موقت ،مديران دادگاه
ھا ،و کارمندان دادگاه درباره سياست ھا و الزامات دسترسی زبانی شعبه قضايی ھمانگونه که در اين برنامه دسترسی زبانی
ترسيم شده است و ھمين طور درباره سياست ھا و فرآيندھای دادگاه ھای خودشان ،آموزش ھايی دريافت خواھند کرد .دادگاه
ھا بايد در زمان به روز شدن و تغيير سياست ھا آموزشھايی اضافی را برنامه ريزی کنند .اين آموزش ھا بايد شامل:
 روش ھايی مطلوب برای مديريت شکايات دادگاه که مترجمان شفاھی در آن دخيل ھستند ،شامل درک کار
سخت ذھنی و تمرکز مورد نياز برای ترجمه شفاھی ،چالش ھای خستگی مترجم شفاھی ،نياز به کنترل سرعت
ھای زياد سخن و ديالوگ ھا،و در نظر گرفتن ترجمه شفاھی تيمی در موارد مناسب.
 وظيفه اخالقی مترجم برای روشن ساختن موضوعات در حين ترجمه و گزارش دادن موانع عملکرد.
 روال ھای مورد نياز برای تعيين و استفاده از مترجم شفاھی با صالحيت ،و برای کاربر دادگاه با مھارت محدود
در زبان انگليسی ) ،(LEPدر صورت چشم پوشی و درخواست اوروال ھای استفاده ازخدمات ترجمه شفاھی
 الزامات قانونی برای ايجاد گواھی نامه مترجمان شفاھی.
 فناوری ھای در دسترس و حداقل استانداردھای تکنيکی و عملياتی برای ايجاد ترجمه شفاھی از راه دور و
 کار با کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPبه نحوی که از نظر فرھنگی شايسته باشد.
کارمندان شورای قضايی برای آموزش ،برنامه درسی و ھمين طور کتاچه ھای منبع که ھمه جزييات آموزش را
بررسی کند تدوين کرده و برای سازگاری با نيازھای داخلی در ميان ھمه دادگاه ھا توزيع خواھند کرد) .مرحله (1
شماره  52کارت مشخصه دسترسی زبانی .کارمندان شورای قضايی بايد کارت مشخصه ھايی را ايجاد کنند که خالصه
سياست ھا و روال ھای برجسته سياست دسترسی زبانی و منابع در دسترس باشد تا ماموران دادگاه را در بررسی موضوعات
زبانی که در اتاق دادگاه اتفاق می افتد ،شامل سياستھايی مرتبط با ترجمه شفاھی از راه دور ياری کند) .مرحله (1
شماره  56حمايت از بودجه کافی .شعبه قضايی از بودجه کافی برای ارائه خدمات جامع دسترسی زبانی حمايت می کند.
درخواستھای بودجه ای بايد نشانگر رشد تدريجی برنامه دسترسی زبانی باشد ،و بايد تضمين کند که اين درخواست ھا
بودجه ھای ساير خدمات و فعاليت ھای دادگاھی را به خطر نمی اندازد) .مرحله (1
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شماره  57استفاده از داده ھا برای درخواست ھای بودجه ای .درخواست ھای بودجه ای برای خدمات جامع دسترسی
زبانی بايد بر اساس بھترين داده ھای در دسترس که منابع الزم را برای اجرای پيشنھادات اين دسترسی زبانی شناسايی
می کنند استوار گردد .اين مساله می تواند شامل اين موارد باشد :اطالعات گردآوری شده در ارتباط با تصميم ھای اخير
شورای قضايی در مورد افزايش استفاده از برنامه بودجه ای  45.45برای پرونده ھای مدنی در جايی که طرفين بضاعت
مالی ندارند ،و يا اطالعات جمع آوری شده برای گزارش نياز زبانی و استفاده از مترجم شفاھی در سال  ،2015و
اطالعاتی که می توانند از بررسی ارزيابی زبانی استنتاج شوند )که بر حجم کاری کارمندان دادگاه نظر دارد( و ھمين
طور ساير موارد به ثبت رسيده دادگاھی) .برای مثال مراکز بايگانی خود امدادی در مورد کاربران دادگاه با مھارت
محدود )) .((LEPمرحله (1
شماره  58پيگيری شورای قضايی برای دستيابی به ديگر فرصت ھای بودجه ای .کارمندان شورای قضايی به دنبال
فرصت ھای مناسب بودجه ای ھستند .فرصتھايی در نھادھای فدرالی،ايالتی ،و يا نھادھای غير انتفاعی)بدون سود( نظير
مرکز ملی دادگاه ھای ايالتی که به خصوص برای پروژه ھای يک باره مثل،ترجمه اسناد و توليد ويدئوھا بسيار مناسب
است) .مرحله (1
شماره  59پيگيری دادگاه ھا برای دستيابی به ديگر فرصت ھای بودجه ای .دادگاه ھا بايد به دنبال فرصت ھای مناسب
بودجه ای در سطوح ملی ،ايالتی ،و محلی باشند تا از شروط خدمات دسترسی زبانی حمايت کنند .برای مثال دادگاه ھا بايد
به دنبال تخصيص ھای بودجه ای از بنيادھايی عام المنفعه ،ايالتی يا انجمن ھای دادگاه ھای محلی ،فدرالی ،ايالتی ،يا دولت
ھای محلی و سايرين باشند) .مرحله (1
شماره  60نيروی کار اجرايی دسترسی زبانی .شورای قضايی يک نيروی کار اجرايی دسترسی زبانی )به نام بعدا معين
می شود( برای توسعه طرحی اجرايی برای ارائه به شورا ايجادخواھد کرد .عضو گيری نيروی کار اجرايی بايد شامل
نمايندگان افراد دخيل کليدی در بند خدمات دسترسی زبانی دادگاه ھا باشد .اين اعضا شامل و نه محدود به اين افراد است:
ماموران قضايی ،مديران دادگاه ھا ،مترجمان شفاھی دادگاه ھا ،ارائه دھندگان خدمات قانونی ،و وکال که عموما با
کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPسر و کار دارند .اين کار گروه ھزينه ھای مرتبط با اجرای
پيشنھادات ) (LAPرا به عنوان بخشی از مسئوليتش ،شناسايی خواھد کرد .کار گروه اجرايی با گروه ھای مشاوره ای
مرتبط و کارمندان شورای قضايی در اجرای برنامه ھمکاری خواھند کرد و اين انعطاف پذيری را خواھند داشت تا برنامه
ھای اجرايی را بر اساس امکان پذير بودن و منابع در دسترس نظارت کرده و تغيير دھند) .مرحله (1
شماره  61پذيرش و سيستم نظارتی .نيروی کار اجرايی سيستم ھای الزم برای نظارت برھماھنگی با اين برنامه دسترسی
زبانی را ايجاد خواھد کرد .اين امر شامل نظارت بر تاثيرات اين برنامه بر دسترسی زبانی در تمام ايالت و در سطح
دادگاه ھای منفرد است .ديگر آنکه آنھا بايد نياز به تغييرات و پيشرفت ھای اين برنامه را نيز ارزيابی کنند) .مرحله (1
شماره  62فرم شکايت منفرد .نيروی کار اجرايی ،فرمی منفرد را ايجاد خواھد کرد که در تمام ايالت قابل دسترسی است
که در آن می توان درباره شروط و يا ناکامی در ارائه دسترسی زبانی شکايتی ثبت کرد .اين فرم بايد تا حد امکان ساده،
به سامان ،و دوستدار کاربر باشد .اين فرم ھم به شکل کپی برگه ای در مجتمع دادگاه و ھم به شکل آنالين ،در دسترس
خواھد بود و اين قابليت را دارد که به صورت الکترونيکی کامل شود يا برای پرينت شدن دانلود شده و به صورت
نوشتاری تکميل گردد .اين شکايتھا ھمچنين می توانند به عنوان مکانيسم ھايی برای نظارت بر نگرانی ھای مربوط به
دسترسی زبانی در سطح محلی يا در تمام ايالت مورد استفاده قرار بگيرند .اين فرم بايد به عنوان بخشی از فرآيندھای
چندگانه در پيشنھادات بعدی اين برنامه شناسايی شده و مورد استفاده قرار گيرد) .مرحله (1
شماره  63شکايت ھای در سطح محلی درباره خدمات دسترسی زبانی .دادگاه ھا به شکل جداگانه روندی را آغاز خواھند
کرد که طی آن کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPمدافعان آنھا و وکاليشان ،و يا ھر فرد عالقه
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مند ديگری می توانند شکايتی در مورد شروط دادگاه و ناکامی در ارائه خدمات دسترسی زبانی مناسب ،شامل موضوعاتی
مربوط به ترجمه ھای توليد شده بومی تنظيم کنند .دادگاه ھای محلی ممکن است بخواھند روندھای محلی شان را پس از
اينکه به عنوان بخشی از فرآيند اجرايی توسعه يافتند به عنوان نمونه انتخاب کنند .شکايات از دادگاه مورد نظربايد بايگانی
شود و به شورای قضايی گزارش داده شود تا به نظارت بر اجرای کلی و موفق برنامه دسترسی زبانی ياری رساند.
)مرحله (1
شماره  66صندوق منابع دسترسی زبانی در تمام ايالت .شورای قضايی بايد صندوقی برای منابع دسترسی زبانی در تمام
ايالت ايجاد کند ،چه اين منابع وجود داشته باشند و يا در حال توسعه باشند ،صندوقی که شامل مطالب ترجمه شده،
ابزارھای صوتی و تصويری و ساير مطالبی که در اين برنامه شناسايی شده است ،باشد تا به تالش دادگاه ھا برای توسعه
دسترسی زبانی ياری رساند) .مرحله (1
شماره  67قبول برنامه توسط دادگاه ھای استيناف و دادگاه ھای عالی کاليفرنيا .دادگاه ھای استيناف و دادگاه عالی
کاليفرنيا بايد بخش ھای اجرايی اين برنامه را بررسی کرده وپس از اعمال تعديل ھای الزم مورد استفاده قرار دھند.
)مرحله (1
شماره  69روندھا و دستورالعمل ھايی برای دليل مناسب .شورای قضايی بايد روندھا و دستورالعمل ھايی برای تعيين
"دليل مناسب" به منظور منصوب کردن مترجمان بدون گواھی نامه در امور مدنی ارائه دھد) .مرحله (1
شماره  70قانون اصالحی دادگاه برای تعيين مترجمان شفاھی در شکايات مدنی .شورای قضايی بايد قانون شماره 2.893
را به منظور مورد مالحظه قراردادن مترجمان شفاھی بدون گواھی نامه در شکايات مدنی ،اصالح کند) .مرحله (1
شماره  75سياستی در مورد چشم پوشی از مترجم شفاھی .نيروی کار اجرايی سياستی ايجاد خواھد کرد تا درخواست
چشم پوشی از خدمات مترجمان شفاھی توسط کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPمورد مالحظه
قرار گيرد .اين سياست استانداردھايی را تعيين می کند تا ضمانت کند ھرگونه چشم پوشی آگاھانه ،ھوشمندانه ،و داوطلبانه
است و پس از زمانی اتفاق افتاده است که فرد با شورا مشورت کرده و توسط مامور قضايی مناسب و با بصيرت خود او
تصديق شده است .اين سياست ساير عوامل الزم برای تضمين جايز بودن چشم پوشی را مورد مالحظه قرار خواھد داد.
اين موارد شامل :تعيين اينکه آيا حضور مترجم شفاھی برای اطمينان از آگاھانه بودن چشم پوشی ضرورت دارد يا خير،
حصول اطمينان از اينکه آيا اين چشم پوشی به ثبت رسيده است ،يا در صورت فقدان ثبت رسمی از شکايات ،به صورت
نوشتاری است ،ممکن است در ھر زمانی به درخواست يکی از طرفين ويا خود دادگاه حکم چشم پوشی لغو شده و يک
مترجم شفاھی برای تمام شکايات بعدی تعيين شود .اين سياست بايد نشانگر اين انتظار باشد که افرادی که از خدمات
ترجمه شفاھی چشم پوشانده اند در سايه دسترسی به خدمات ترجمه شفاھی رايگان به ندرت فراخوانده می شوند .نيروی
کار اجرايی استفاده از چشم پوشی را به منظور شناسايی ھرگونه تغيير ضروری در اين سياست ،رصد خواھد کرد.
)مرحله (1
مرحله  :2اين دسته از پيشنھادات مھم ھستند اما ضرورت کمتری دارند و يا مستلزم پايان کارھای مرحله  1ھستند .به
اجرا درآوردن اين پيشنھادات ،در صورت امکان ،ممکن است به سرعت آغاز شوند ،و در ھر شرايطی بايد تا سال دوم
و سوم ) (2017-2016آغاز شوند.
شماره  2درخواست برای خدمات زبانی .شروط يا انکار خدمات زبانی توسط يک دادگاه بايد در سيستم اطالعات پرونده
دادگاه با توجه به قابليت ھای دادگاه ،به شکلی مناسب رديابی شود .وقتی رديابی شروط و يا انکار ميسر نباشد ،دادگاه ھا
بايد به منظور تعديل يا به روزرسانی سيستم ھا آنھا برای دريافت داده ھای مرتبط در اسرع وقت اھتمامی معقوالنه
ورزند) .مراحل  1و (2
13

شماره  7بازبينی داده ھا فراتر از آمار اياالت متحده .شورای قضايی و دادگاه ھا بايد به منظور پيش بينی تعداد و زبانھای
احتمالی کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPبه جمع آوری اطالعات بپردازد .ھرگاه اطالعات ،برای
اين اھداف،جمع آوری شد دادگاه ھا و شورای قضايی بايد ديگر منابع اطالعاتی از قبيل سيستم ھای مدرسه ای ،بخش ھای
سالمت ،خدمات اجتماعی شھرھای کوچک ،و سازمان ھای محلی اجتماع – محور که فراتر از آمار اياالت متحده ھستند
را مشاھده کند) .مرحله (2
شماره  8گسترش استفاده از مترجمان شفاھی در تمام شکايت ھای مدنی .بايد در دادگاه ھای کاليفرنيا و در تمامی
شکايات دادگاھی برای افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPشامل شکايت ھای مدنی ھمان گونه که در قانون
شاھد کاليفرنيا بخش  756به آن الويت داده شده است )ضميمه  Hرا ببينيد( ،و ھمين طور خدمات دادگاھی ميانجی گری
خانواده ،مترجمان شفاھی باصالحيت مھيا شود) .مراحل  1و (2
شماره  9الزامات صالحيتی مشروط .اصالحات قريب الوقوع قوانين دادگاه ھای کاليفرنيا ،قانون  ،2.893در زمانی که
دليل موجه وجود دارد ،ممکن است يک مترجم شفاھی دادگاه که نامش ثبت و تصديق نيز نشده است ،در يک شکايت
دادگاھی در ھر زمينه ای ،مدنی يا کيفری ،منصوب شود .اما اين اتفاق تنھا در صورتی رخ می دھد که وی مصمم باشد
که با طی نمودن فرآيندھای کسب صالحيت مشروط ،صالحيت الزم را کسب کند .برای موضوعات کيفری ومسائل
بزھکاری نوجوانان ،اين فرآيندھا ھم اکنون نيز تنظيم شده اند ،در قانون ) 2.893و در موارد مدنی ،زمانی که قانون
موجود اصالح شود() .نگاه کنيد به پيشنھاد شماره  ،50در باب اموزش ماموران قضايی و کارمندان دادگاه در ارتباط با
فرآيند کسب صالحيت مشروط ،و پيشنھاد شماره  ،70درباره اصالح قانون  2.893پرونده ھای مدنی) (.مراحل  1و (2
شماره  10بند حضور مترجمان شفاھی با صالحيت در تمام شکايات به دستور دادگاه/مديريت شده توسط دادگاه .تا جايی
که منابع اجازه دھد ،اما در ھر شرايطی نبايد بيشتر از سال  2020به طول بيانجامد ،عمليات بايد به سرعت آغاز شود.
دادگاه ھا مترجمان شفاھی باصالحيت در امور دادگاھی در تمامی برنامه ھای به دستور دادگاه و اعمال مربوط به آن و
خدمات و وقايع برای ھمه طرفين دعوا با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPشاھدان ،و افراد ذينفع در پرونده فراھم
خواھند کرد).مراحل  2-1و (3
شماره  11لحاظ نمودن دسترسی زبانی ارائه دھندگان خدمات در ايجاد دستورات دادگاه .به فردی با مھارت محدود در
زبان انگليسی ) (LEPنبايد دستور داده شود که در برنامه ھای به دستور دادگاه که خدمات دسترسی زبانی مناسبی ندارند،
شرکت کند .اگر يک مامور قضايی به دليل کمبود ظرفيت زبانی دستور به شرکت در خدمات را صادر نمی کند ،دادگاه
بايد دستور دھد تا طرف دعوا در برنامه جايگزين مناسبی شرکت کند که خدمات دسترسی زبانی برای کاربران دادگاه با
مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPرا فراھم می کند .دادگاه در فرآيند کشف و دستور ،بايد تحقيق کند که آيا ارائه
دھندگان برنامه دسترسی زبانی می توانند توانايی کاربر دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPرا برای تحقق
الزامات دادگاه تضمين کنند) .مرحله (2
شماره  17برنامه آزمايشی برای ائتالف مرکزی مترجمان شفاھی از راه دور .برای استفاده حداکثری از تخصص
مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده ،شورای قضايی بايد ايجاد برنامه ای آزمايشی را در نظر بگيرد که بر پايه يک اعالن
کوتاه ،به منظور ارائه خدمات ترجمه شفاھی از راه دور است که در آن مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده در دسترس
خواھند بود) .مرحله (2
شماره  20توسعه سيستم ھای ھماھنگی منطقه ای .شورای قضايی بايد سيستم کنونی و رسمی ھماھنگی منطقه ای را
برای بھبود عملکرد برنامه ريزی حضور مترجمان شفاھی برای شکايات دادگاه ھا و انتساب ھای متقابل ميان دادگاه ھا در
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سراسر ايالت توسعه دھد) .نگاه کنيد به پيشنھاد  ،30که ھمکاری کارمندان دوزبانه و مترجمان شفاھی را برای وقايع
خارج از اتاق دادگاه مورد مالحظه قرار داده است) (.مرحله (2
شماره  21روش ھايی برای زمانبندی و ھمکاری مترجمان شفاھی دادگاه .دادگاه ھا بايد به ايجاد روش ھايی برای
استفاده از مترجمان شفاھی به شکلی موثرتر و کاراتر ادامه دھند ،که يکی از اين روش و نه تنھا روش ،ھماھنگی تقويمی
است .دادگاه ھا بايد اين سيستم ھا را طوری توسعه دھند که تاثير نامطلوبی بر دسترسی کاربران دادگاه با مھارت محدود
در زبان انگليسی ) (LEPبه خدمات دادگاھی نداشته باشد) .مرحله (2
شماره  24تعيين کارمندان دوزبانه .در نبود شرايط بحرانی ،دادگاه ھا نبايد از کارمندان دوزبانه دادگاه برای ترجمه
شفاھی در اتاق دادگاه استفاده کنند ،اگر دادگاه کارمندی را تعيين ميکند ،او بايد تمام الزامات صالحيتی مشروط را دارا
باشد) .مرحله (2
شماره  27شرط دسترسی پرسنل دادگاه به ابزارھای زبانی .ھمه کارمندان دادگاه که با عموم مردم سر و کار دارند به
ابزارھای کمکی دسترسی زبانی از قبيل منابع و مطالب ترجمه شده ،فرھنگ لغات چند زبانه ،و کارت ھای "من سخن می
گويم" دسترسی خواھند داشت تا بتوانند تشخيص بدھند که زبان بومی کاربر دادگاه چه زبانی است ،او را به مکان تعيين
شده برای خدمات زبانی راھنمايی کنند ،و به فرد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPبروشور ،دستورالعمل و
اطالعات ديگر را به زبان مناسب ارائه دھند) .مرحله (2
شماره  29ايجاد پروتکل ھايی برای مکان ھايی که کارمندان دوزبانه که در دسترس نيستند .دادگاه ھا پروتکل ھا و يا
فرآيندھايی کتبی را ايجاد خواھند کرد که دسترسی کافی به خدمات زبانی توسط کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان
انگليسی ) (LEPرا در نبود کارمند دوزبانه تضمين کند .برای مثال ،ھماھنگ کننده مترجمان شفاھی دادگاه می تواند آماده
پاسخگويی به تماس ھا باشد تا اعالم کند که کدام مترجمين شفاھی و يا کارمندان مناسب و در دسترسند ،تا در دفتر کارمند
يا مرکز کمک به خود ،خدمات ارائه کند .عالوه بر اين فناوری ھای از راه دور مانند دسترسی تلفنی به کارمندان دوزبانه
در مکان ھای ديگر يا ترجمه شفاھی از راه دور می تواند ايجاد شود) .مرحله (2
شماره  30سياست ھايی که تقسيم کارمندان دوزبانه و مترجمان شفاھی را در ميان دادگاه ھا بھبود می بخشد .شورای
قضايی بايد اتخاذ سياست ھايی را که تقسيم کارمندان دوزبانه و مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده را در ميان دادگاه ھا
بھبود می بخشد ،با استفاده از فناوريھای از راه دور به منظور کمک زبانی خارج از اقدامات دادگاھی ،در نظر داشته باشند.
)مرحله (2
شماره  31طرح آزمايشی برای کمک از راه دور در باجه ھا و مراکز کمک به خود .دادگاه ھا و شورای قضايی بايد
طرحی آزمايشی را برای استفاده از خدمات ترجمه شفاھی از راه دور برای کمک در باجه و مراکز کمک به خود اجرا
کند .طرحی که دربردارنده راه حل ھای مختلف ،شامل مدل پرداخت دستمزدھای خدمات که به صورت انباشته و توسط
دادگاه پرداخت ميشوند و يا بانک دادگاھی/مرکزی از متخصصين دوزبانه باشد) .مرحله (2
شماره  32گرداننده ای برای کمک از راه دور به گارکاه ھا .دادگاه ھا بايد گرداننده ای را برای اجرايی کردن حضور از راه
دور و درون دادگاھی درکارگاھھا ،آموزش" ،برنامه ھای اطالعاتی" که در زبانھای غيرانگليسی و با استفاده از طيف وسيعی
از ابزارھا شامل تلفن ،ويدئو کنفرانس ) (Skype ،WebExو ديگر فناوری ھا انجام می شود ،در نظر بگيرند) .مرحله (2
شماره  33صالحيت ھای متخصصين تعيين شده توسط دادگاه .در موضوعاتی مربوط به کاربران دادگاه با مھارت محدود
در زبان انگليسی ) ،(LEPدادگاه ھا بايد تعيين کنند که متخصصين منصوب شده توسط دادگاه از قبيل روان شناسان،
ميانجی گران ،و محافظان ،قبل از ارجاع کاربران دادگاه با مھارت زبانی محدود ) (LEPبه متخصصين می توانند خدمات
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دسترسی زبانی را ارائه دھند .زمانی که چنين دسترسی زبانی امکان پذير نباشد ،دادگاه ھا بايد تالش ھای مجدانه ای کنند
که اين خدمات دسترسی زبانی را شناسايی کرده و يا با ارائه دھندگانی که می توانند چنين قابليت ھايی را ارائه دھند ،وارد
قراردادھايی شوند چه به عنوان افراد دوزبانه ای که به صورت مستقيم می تواند به زبانی ديگرارائه خدمات کنند و يا از
طريق مترجمان شفاھی با صالحيت) .مرحله (2
شماره  39عاليم در مجتمع دادگاه .کارمندان و شورای قضايی بايد با ترجمه ساده از عادی ترين و مرتبط ترين عاليمی
که احتمال دارد در مجتمع دادگاه مورد استفاده قرار گيرد ،دادگاه ھا را ياری کنند و دستورالعمل ھايی درباره نحوه استفاده
از تصاوير شناخته شده بين المللی ،نمادھا ،و نشانه ھا ارائه کنند تا نياز به متن و بنابراين ترجمه را محدود کنند .زمانی که
عاليم محلی شده مورد نياز است دادگاه ھا بايد ھمه عاليم عمومی در انگليسی را جمع آوری کرده و و براساس نيازھای
اجتماع بومی که از طريق ھمکاری و اطالعات شرکای عدالت شامل ارائه دھندگان خدمات قانونی ،سازمان ھای اجتماع -
محور و ديگر نھادھايی که با کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPسر و کار دارند ،ارزيابی شده
است ،تا پنج زبان ديگر ترجمه کنند .در کمترين حالت ،تمام مطالب ياد شده بايد به زبانھای انگليسی و اسپانيايی در
دسترس باشد) .مرحله (2
شماره  41مجتمع ھای قضايی قابل دسترسی .شورای قضايی ،با ھمکاری دادگاه ھا بايد تضمين دھد که تالش ھای جديدی
برای ساخت مجتمع ھای دادگاھی ،و ھمين طور تغيير طراحی فضای مجتمع ھای قضايی موجود اتفاق خواھد افتاد با در
نظر گرفتن اينکه مجتمع ھای قضايی طوری طراحی و ساخته شوند که برای استفاده افراد با مھارت محدود در زبان
انگليسی ) (LEPسريع الحصول تر باشد) .مرحله (2
شماره  42استراتژی ھای يافتن راه .کارمندان شورای قضايی برای افراد عالقه مند به دادگاه اطالعاتی ارائه خواھند کرد
تا استراتژی ھای بھتری برای يافتن راه ،از قبيل عاليم چند زبانه )ايستا و پويا( ،و ديگر استراتژی ھای طراحی شده که
تمرکزش بر روی کمک به افراد با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPاست ،کسب کنند) .مرحله (2
شماره  49استراتژی ھای استخدامی برای ارائه دھندگان دسترسی زبانی .کارمندان شورای قضايی بايد با ارائه دھندگان
آموزشی ،سازمانھای اجتماع – محور و سازمانھای ترجمه شفاھی ھمکاری کنند تا بتوان استراتژی ھای استخدامی را
نظير در نظر گرفتن شرايط بازار شناسايی کرده و بدين وسيله بتوان افراد دوزبانه را به پيگيری حرفه ترجمه شفاھی و يا
فرصت ھای شغلی در دادگاه ھا به عنوان کارمندان دوزبانه تشويق کرد) .مرحله (2
شماره  51منابع دسترسی زبانی بر روی شبکه ھای داخلی .اطالعات موجود در منابع محلی يا ايالتی دسترسی زبانی،
آموزش ھا و اجزای شناسايی شده آموزشی در اين برنامه ،فرھنگ ھای لغات ،عاليم ،و ديگر ابزارھا برای ارائه دسترسی
زبانی بايد بايد برای تمام کارمندان دادگاه از طريق شبکه ھای داخلی ھر دادگاه در دسترس باشد) .مراحل  2و (3
شماره  64شکاياتی درباره مترجمان شفاھی دادگاه .شورای قضايی به ھمراه افراد دخيل روندی را ايجاد خواھند کرد که
طی آن کيفيت و دقت مھارت ھای مترجم شفاھی و پايبندی او به الزامات اخالقی می تواند دوباره بررسی شود .اين روند
اجازه فعاليت ھای چاره سازانه را ميدھد ،که در صورت نياز ،تضمين می کند مترجمان شفاھی ثبت و تصديق شده تمام
استاندارھای کيفی الزم را دارا ھستند .پيشرفت اين روند بايد اين مساله را تعيين کند که ايا قانون شماره  2.891دادگاه ھای
کاليفرنيا )در مورد بازبينی دوره ای مھارت ھای مترجمان شفاھی دادگاه و رفتار حرفه ای( بايد اصالح يا لغو شوند و يا
اينکه در جای خود باقی بمانند .زمانی که روند بازبينی ايجاد شد ،اطالعات در مورد نحوه آغاز به کار آن بايد با کارمندان
دادگاه ،ماموران قضايی ،وکال و با کاربران دادگاه به زبان ساده )برای مثال افراد  LEPو شرکای عدالت( مبادله شود.
)مرحله (2
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شماره  68نيروی کار اجرايی بايد لزوم به روز رسانی قوانين و اساسنامه ھا را ارزيابی کند .برای اطمينان از اجرای
موثر و مداوم برنامه  ،LAPنيروی کار اجرايی ،بر پايه ای مستمر نياز به اساسنامه ھا و قانون ھای جديد و يا تعديل
قوانين و اساسنامه ھای موجود را ارزيابی می کند) .مراحل  2و (3
شماره  71قانون گذاری برای حذف موارد استثنا در مورد شکايت ھايی با مطالبات اندک .شورای قضايی بايد از قانون
گذاری برای اصالح بخش ) 68560.5(aقانون دولتی حمايت کند تا شکايات با مطالبات اندک در تعريف شکايات دادگاھی
قراربگيرند و برای آنھا مترجمان شفاھی با صالحيت ارائه شود) .مرحله (2
شماره  72قانون گذاری برای لزوم حضور مترجمان شفاھی با صالحيت در مطالبات اندک .شورای قضايی بايد از قانون
گذاری برای اصالح قانون روال ھای مدنی بخش  116.550که در مورد مطالبات اندک است حمايت کند تا نشان دھد
مترجمان شفاھی در پرونده ھای با مطالبات اندک نيز بايد مانند ساير موارد ثبت و تصديق شده باشند و در زمانی که
مترجم شفاھی دارای گواھی در دسترس نباشد بايد مترجمانی به کار گرفته شوند که بر اساس شروط صالحيت الزم را
دارا باشند) .مرحله (2
شماره  73به روز رسانی فرم ھای مربوط به مترجمان شفاھی .در صورت لزوم شورای قضايی بايد فرم ھای مربوط به
مترجمان شفاھی دادگاه را به روز رسانی کند ) INT‐200و  (INT‐100‐INFO, INT‐110, INT‐120,تا با اين برنامه
ھماھنگی داشته باشد) .مرحله (2
شماره  74ارزيابی استخدام مترجمان شفاھی دادگاه و قانون روابط نيروی کار .نيروی کار اجرايی بايد قانون
موجود،شامل بررسی ھرگونه تاثير منفی بر روی استخدام مترجمان شفاھی دادگاه و قانون روابط نيروی کاررا بر اساس
شروط خدمات دسترسی زبانی بررسی کند .اين ارزيابی بايد شامل و نه محدود به اين مساله شود که آيا ارائه ھرگونه
تعديل برای نيازمندی ھای موجود و محدوديت ھای استخدام پيمانکاران مستقل در زمانی بيشتر از تعداد روزھای تعيين
شده مورد نياز است) .مرحله (2
مرحله  :3اين پيشنھادات مھم ھستند ،اما ضروری نيستند ،و يا اينکه پيچيده اند وبه گام ھای مھم بنيادی ،زمان و
منابعی نياز خواھند داشت که تا سال  2020تکميل شوند .اجرای اين پيشنھادات بايد ،در صورت امکان ،به سرعت آغاز
شود و يا پس ازاينکه گام ھای مھم بنيادی در جای خود قرارگرفته باشند فورا آغاز شود.
شماره  10بند حضور مترجمان شفاھی با صالحيت در تمام شکايات به دستور دادگاه/عمل شده توسط دادگاه .تا جايی که
منابع اجازه دھد ،اما در ھر شرايطی نبايد بيشتر از سال  2020به طول بيانجامد ،عمليات بايد به سرعت آغاز شود .دادگاه
ھا مترجمان شفاھی باصالحيت در امور دادگاھی در تمامی برنامه ھای به دستور دادگاه و اعمال مربوط به آن و خدمات و
وقايع برای ھمه طرفين دعوا با مھارت محدود در زبان انگليسی ) ،(LEPشاھدان ،و افراد با ذينفع در پرونده فراھم خواھند
کرد) .مراحل  2-1و (3
شماره  35برنامه ھای آزمايشی برای باجه ھای دسترسی زبانی .به عنوان جايگزينی برای روش سنتی انتشار اطالعات،
شورای قضايی بايد ايجاد برنامه ھای آزمايشی برای اجرای طرح باجه ھای دسترسی زبانی در البی ھا و ديگر نقاط
انتظار عمومی را در دستور کار قرار دھد تا بتوان اطالعات کثيری را به شيوه الکترونيکی نظير کامپيوتر و تبلت ارائه
داد .اين اطالعات بايد به زبان انگليسی و تا پنج زبان ديگر بر اساس نيازھای ارزيابی شده جامعه محلی از طريق
اطالعات حاصله ازھمکاری با شرکای عدالت شامل ارائه دھندگان خدمات قانونی ،سازمان ھای اجتماع  -محور و ديگر
نھادھايی که با کاربران دادگاه با مھارت محدود در زبان انگليسی ) (LEPسر و کار دارند ،ارزيابی شده است ،تا پنج زبان
ديگر ترجمه کنند .در کمترين حالت ،تمام مطالب ياد شده بايد به زبانھای انگليسی و اسپانيايی در دسترس باشد) .مرحله (3
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شماره  51منابع دسترسی زبانی بر روی شبکه ھای داخلی .اطالعات موجود در منابع محلی يا ايالتی دسترسی زبانی،
آموزش ھا و اجزای شناسايی شده آموزشی در اين برنامه ،فرھنگ ھای لغات ،عاليم ،و ديگر ابزارھا برای ارائه دسترسی
زبانی بايد بايد برای تمام کارمندان دادگاه از طريق شبکه ھای داخلی ھر دادگاه در دسترس باشد) .مراحل  2و (3
شماره  53مشارکت برای انتشار اطالعات .دادگاه ھا بايد روابط موجود را تقويت کرده و روابط جديدی با سازمان ھای
اجتماع – محور محلی شامل ارائه دھندگان خدمات اجتماعی ،سازمانھای خدمات قانونی ،نمايندگی ھای دولتی و انجمن
ھای اقليت برای جمع آوری بازخوردھا به منظور بھبود بخشيدن به خدمات دادگاھی برای کاربران ) (LEPو انتشار
اطالعات دادگاه و آموزش در سراسر جامعه ايجاد کنند) .مرحله (3
شماره  54ضبط ھای ويدئويی و صوتی چندزبانه برای آگاھی دادن به عموم .به منظور به حداکثر رساندن دسترسی و
کارايی ،ضبط ھای ويدئويی و /يا صوتی بايد به عنوان بخشی از تالش ھای توسعه ای دادگاه ھا برای ارائه اطالعات
عمومی مھم و پاسخ ھايی برای سوال ھای متدوال مورد استفاده قرار گيرد) .مرحله (3
شماره  55ھمکاری با رسانه ھا .دادگاه ھا بايد با رسانه ھای محلی ھمکاری کرده و در منابع خروجی رسانه ھا نفوذ
کنند .اين رسانه ھا شامل رسانه ھای قومی می شوند که با زبان خودشان ،به عنوان ابزاری برای انتشار اطالعات درباره
خدمات دسترسی زبانی ،روال ھای دادگاه ،و منابع در دسترس دادگاه در سراسر اجتماع با مصرف کنندگانش ارتباط
برقرار می کنند) .مرحله (3
شماره  65شکاياتی در مورد ترجمه ھای انجام شده در سراسر ايالت .کميته ترجمه )ھمانطور که در پيشنھاد شماره 36
توضيح داده شده است( ،با مشورت گرفتن از نيروی کار اجرايی ،روندی را ايجاد خواھد کرد که طی آن شکايت ھايی را
درباره ترجمه ھای مصوب شورای قضايی ،شامل ترجمه فرم ھای شورای قضايی ،مرکز کمک به خود آنالين دادگاه ھای
کاليفرنيا ،و ديگر مطالب منتشر شده و اطالعاتی که شورای قضايی آنھا را منتشر کرده است ،مورد بررسی قرار دھد.
)مرحله (3
شماره  68نيروی کار اجرايی بايد لزوم به روز رسانی قوانين و اساسنامه ھا را ارزيابی کند .برای اطمينان از اجرای
موثر و مداوم برنامه  ،LAPنيروی کار اجرايی ،بر پايه ای مستمر نياز به اساسنامه ھا و قانون ھای جديد و يا تعديل
قوانين و اساسنامه ھای موجود را ارزيابی می کند) .مراحل  2و (3
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