
لدلدى سان فرانسيسكو إحدى أقوى 
ي هذه البالد، أي 

ف خدمات اللغة �ف قوان�ي
الحصول عىل الخدمات والمصادر بشكل 
ئ بغض النظر عن قدرة الفرد عىل  متكا�ف

وري  يّة، ولكن من ال�ف ف التحّدث باالنجل�ي
ف  االستمرار بالتأّكد من أّن هذه القوان�ي

تخدم الجميع

هناك ما يقرب من 36% من سّكان سان فرانسيسكو من 

المهاجرين.

ي 
يّة �ف ف نجل�ي يتحّدث 45% من سّكان سان فرانسيسكو لغة غ�ي الإ

ل. ف الم�ف

14% من منازل سان فرانسيسكو  هي »معزولة لغوياًّ« أّي ل 

يوجد ضمن سّكانها، ممن هم أك�ب من عمر 14 سنة، من أشار 

يّة عىل أنّه »جّيد« أو »جّيد  ف نجل�ي إىل مستوى قدرته للتحّدث بالإ

جدا.«

ي 
حسب الإحصاءات المتوّفرة فإّن أك�ب المجموعات اللغويّة �ف

سبانّية والفليبينّية والروسّية. سان فرانسيسكو هي الصينّية والإ

LAO قرار سان فرانسيسكو لتوف�ي الخدمات اللغويّة

AROC 415-861-7444 ي للمصادر والتنظيم المركز العر�ب
AAN 415-503-1032 شبكة المنارصة الأفريقّية

CAA 415-274-6750 ي يجا�ب الصينّيون من أجل العمل الإ
مركز أمريكا الوسطى للمصادر  415-642-4400

FCC 415-333-6267 مركز الجالية الفليبينّية
نال هايتس - 415-206-2140 مركز حّي ب�ي

MUA 415-621-8140 يس أونيداس إي آكتيفاس موخ�ي
PODER 415-431-4210

شبكة سان فرانسيسكو لتوف�ي الخدمات اللغويّةLANSF  هي من 
ي وشؤون المهاجرين 

ف عىل منحة مكتب التفاعل المد�ف الحاصل�ي
 OCEIA .المهاجرين

:LAO ام بالقرار ف عىل الدوائر التالية االل�ت
هذة الئحة لدوائر الهامة, عليها اتباع القرار:

SFO مطار سان فرانسيسكو الدوىلي

مكتب النائب العام

دائرة النتخابات

دائرة إدارة الطوارئ

طفائّية دائرة الإ

طة دائرة ال�ش

المستشفيات و عيادات

دائرة السكان

المكتبات العاّمة

)Medi-Cal المكاتب منافع العامة )طوابع الغذاء و

فهات والستجمام دائرة المن�ت

ادارة النقل العامة

دائرة الأشغال العاّمة )ادارة المياه, ادارة الكهرباء(

مجلس أجور السكن

مكتب العمدة 

يبة  ي ال�ف مكتب جا�ب



مالحظة: عىل معظم دوائر المدينة توف�ي 
ي حال عدم وجود 

خدمات ترجمة هاتفّية �ف
ف باللغة  ف أو موظّفات متحدث�ي موظّف�ي

المطلوبة وذلك لكل اللغات. 

جمة: حّق  المطالبة بال�ت
يتطلب قرار LAO من الدوائر الحكومية إعالم جميع عمالئها 

يّة بطالقة بحّقهم بالمطالبة  ف نجل�ي الذين ل يتحّدثون الإ

جمة وذلك بلغتهم الأم. ينطبق هذا الأمر عىل جميع  بال�ت

ي سان فرانسيسكو. 
اللغات المتحّدث بها �ف

اجتماعات وجلسات قانونّية عاّمة:
ي الجتماعات والجلسات القانونّية 

يتطلب قرار LAO أن يتوّفر �ف

ي تجمع لجان المدينة، ومفّوضيات المدينة، ودوائر المدينة 
ال�ت

بالغ بالحاجة لها قبل 48 ساعة.  جمة الشفويّة إن تّم الإ ال�ت

:LAO هل رأيت أو واجهت خرقا لقرار
جمة ولم تتوّفر لك؟  عىل سبيل المثال، هل سبق وطالبت بال�ت

الرجاء التقّدم بشكوى.

ي اللغة يمكن 
ف ثنا�أ عىل سبيل المثال, هل لم يكن هناك موظف�ي

سبانية، الصينية ، أو الفلبينية ؟ أن يتكلمون الإ

عىل سبيل المثال,

ف العتبار  إن واجهت مخالفة، الرجاء أخذ تقديم شكوى بع�ي

ي سجالت المدينة ودوائرها 
ح�ت يتّم توثيق هذه المخالفة �ف

وريّة. وذلك من أجل القيام بالتحسينات ال�ف

ي مواقع ذات 
ف �ف   توظيف افراد قادرين عىلي التحدث بلغت�ي

ف مكاتب الستقبال و  صفة التعامل مع العامة كموظف�ي

ي المجال الجتماعي.
ف �ف ف و العامل�ي الداري�ي

ي توفر معلومات هامة عن
 ترجمة المواد المكتوبة ال�ت

امج و الخدمات, كالعانات و الخدمات و امتحانات   ال�ب

الكفاءة.

ي أماكن عاّمة تش�ي إىل توّفر ما يتعّلق 
وضع إشعارات �ف

جمة. بال�ت

ي 
يتطلب من جميع دوائر المدينة ال�ت

تقدم الخدمات العامة ان تقوم بما 
ف باللغات  يىلي فيما يتعلق بالناطق�ي
سبانية، الصينية ، أو الفلبينية. االإ
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كيفية تقديم شكوى

مكتب المشاركة المدنية و شؤون المهاجرين )OCEIA(مسئول 

نامج الخدمات اللغوية. استمارة  عن جمع و تحقيق الشكوى ل�ب

سبانّية  ية, الصينّية والإ ف الشكوى متاحه باللغات التيه: النجل�ي

والفليبينّية والروسّية.

  

للتقّدم بشكوى

١. التّصال بعضو من أعضاء شبكة توف�ي الخدمات اللغويّة 

ي أول صفحة من هذا الكتّيب، يمكن التّصال 
المذكورة �ف

.AROC ي للمصادر والتنظيم بالمركز العر�ب

ي وشؤون المهاجرين 
٢. التّصال بمكتب التفاعل المد�ف

 OCEIA، التّصال: 415-   أو  إرسال إيميل إىل:  

civic.engagement@sfgov.org


