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 هل لي الحق في الحصول على مترجم؟
والية نيو جرسي  و قانونFederal Civil Act of 1964)   (  1964بموجب قانون الحقوق المدنيه الفيدرالي لسنة  نعم،

ليه. هذا يعني ان الوآاالت التي تحصل على تمويل من ـــــــــفانهما يمنعان التمييز بسبب الجنسيه االص لمناهضة التمييز،
مراآز ، مراآز الشرطهالحكوميه، المدارس، المحاآم، المستشفيات،  داراتآاإل  الفيدراليه او من حكومة الواليه، كومهالح

و فيجب عليهم توفير مترجم مجانآ وآذلك  االطفاء وآذلك الدوائرو المؤسسات غير الربحيه مثل مكاتب الخدمات القانونيه
عاله توفير مثل هذه الخدمات ي من المكاتب والمؤسسات أحال عدم قبول أند الحاجه الى ذلك. وفي ترجمة اي وثائق ع
 صليه.بر االمر تمييزآ بسبب الجنسيه األعند حاجتك لها فيعت

 
 ماذا يتوجب علّي فعله للحصول على مترجم؟

الم، _____ هي لغتي ايمكنك ان تقول: "_________ف. ن آنت بحاجه لمترجم، إسأل أي موظف (في المكان المعني)إ
 احتاج الى مترجم." 

 ليزيه من هذه الورقه على موظفي المكتب.ن تعرض النسخه اإلنًكأو يمكنك أ
 

 نتظار للحصول على مترجم؟علّي اإل آم من الوقت يجب
ع انت بحاجه ذا آان االنتظار الطويل يؤدي الى فقدانك لمنافإ نتظار طويآل للحصول على مترجم،ال يمكن إجبارك على اإل

وآن على علم بالوقت المفترض فيه الحصول على  ده للحصول على مترجم. تتبع االمر،كون هناك اوقات محدو أن تلها، أ
 مترجم من موظفي المكتب المعني (احتفظ بالتوقيت الذي طلبت فيه مترجم).

 
 من يدفع اتعاب المترجم؟

ن تدفع ن ال يسمح للوآاله أو المؤسسه أن تطلب منك أمترجم ، فالقانوالوآاله الحكوميه او المؤسسه المعنيه هي التي تدفع لل
 للمترجم. 

 
 م من قبلي؟و المؤسسه جلب المترجم الذي يتكلم لغتي اُالماذا لوطلبت مني الوآاله أ

ه أن ترفض ـــــــأن تحضر معك مترجم، ولكن ال يمكنك إجبارالوآاله على ذلك وآذلك يحق للوآاله أو المؤسس يمكن لك
العائله  د افرادــحو أويمكنك جلب صديق أ و المؤسسه المعنيه بتقديم الخدمه.مك بدآل من مترجم الوآاله أترجستعانه بماإل

الثامنه سن ن القانون اليسمح لمن لم يبلغ ليساعدك ويمكن للوآاله أوالمؤسسه اإلستعانه به لغرض الترجمه ، إعلم آذلك إ
 عمال الترجمه .ه أن يقوم بأعشر
 

 ترجم؟ما هو دور الم
وآاالت الحكوميه اوموظفي م الى موظفي الاالنجليزيه لكل ما تقول بلغتك اُالدور المترجم هو الترجمه الصحيحه الى اللغه 

وا ـــــــيقوله موظفم آل مان يترجم الى لغتك اُالدم خدمات آخر. آذلك على المترجم أمق ايوالواليه، آالقاضي، المحامي أ
ول على ــــــلغرض الحصي مقدم خدمات آخرمن اللغه االنكليزيه. يه، آالقاضي، المحامي أو أالوآاالت الحكوميه أو الوال

بصوره جيده ومتساويه ويجب  من يكون قادرآ على التحدث باالنجليزيه ولغتك اُالالترجمه الصحيحه، يجب على المترجم أ
ب على المترجم ـــــــــــد اخرى يجن يكون ملمآ بالمصطلحات المطلوبه بنفس المستوى وفي آال اللغتين. هناك قواععليه أ

م المحافظه لم يكن باستطاعة المترجن قام بالكالم اوآل. إذا مراعاتها، مثآل على المترجم أن يقوم بالترجمه للمتكلم االول إ
 خر حول هذا االمر.أي خدمات آ و مقدماله أو الواليه آالقاضي أو المحامي أعلى مثل هذه القواعد أبلغ موظفي الوآ
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 ن لم استطع فهم المترجم؟يتوجب علّي فعله إ ماذا

نك الفهم ُاطلب منه إعادة أو تفصيل ما تم ــــم الذي يتكلم بطريقه يمكنك فهمها، إذا لم يمكلك الحق بالحصول على المترج
 و مقدم الخدمات المعني بذلك.تمر عدم فهمك لما يقول المترجم ,أبلغ المؤسسه أو الوآاله أسإذا إقوله، ال تترد في السؤال، 

 
 و مقدم الخدمات توفير مترجم؟ماذا علّي أن افعل إذا رفضت الوآاله أ

 من بة). تأآدم الشكوى تحريريآ (آتاتقدم بنفسك للشكوى الشفويه ومن ث إذا لم تقم الوآاله أو مقدم الخدمات بتوفير مترجم،
ويجب  حتفظ بنسخ من آل المالحظات والمراسالت المطلوبه.لذي تكلمت معه والوقت والتأريخ. إسم الشخص اأن تدون إ

 عليك اتخاذ الخطوات التاليه:
 نكر عليك حقك بالحصول على مترجم.إحصل على إسم الشخص والوآاله أو مكان العمل الذي ا •
 ى الموظف الذي تكلمت معه.طلب التحدث الى الشخص المشرف علُا •
 ستمر امر حصولك على مترجم بدون حل تقدم بالشكوى الى:أن إ •

 و احدى دوائر المدينه.انت المؤسسه المعنيه هي البلديه أن آدينها إعمدة الم 
 حاآم الواليه التي فيها مكتب الوآاله المعنيه. 
 رس.مكتب ممثلك في الكونَك 
 و ممثلك المحلي.ممثلك في الواليه أ 
 و مكان عمل الموظف المعني .مدير الوآاله المعنيه أ 
 قسم الحقوق المدنيه في والية نيو جرسي. 
 دارة الواليه التي تمول المكتب الذي رفض توفير الترجمه لك.وآاله الفيدراليه أو إال 
 وزارة عدل الواليات المتحده االمريكيه. 

 تقدم بشكوى رسميه الى المحكمه العليا. •
 

 حصول على المساعده بهذا الشأن؟اين يمكنني ال
يم شكوى وتقدول على مترجم أو ترجمه لوثائق أذا لم تكن قادرآ على اتخاذ تلك الخطوات و تحتاج المساعده للحصإ

 :ـ تصل باصوليه على وآاله معينه أو مترجم، إ
                        LSNJ‐LAW 

 )5529‐576‐888‐1المجاني المباشر ( على الخط نيوجرسي من جميع انحاء الواليه -الخدمات القانونيه
 ) 9100‐572‐723ومن خارج الواليه على الرقم ( 

 مساءآ  5:30صباحآ الى الساعه  8من يوم االثنين الى يوم الجمعه ومن الساعه 
 خرى ممكنه.رشادك الى منافذ ُافسيقوم موظفوا الخط المباشر بإ LSNJمن مؤهآل لخدماتنا في  ن لم تكنإ
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