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معلومات تماس:

Legal Aid Foundation of Los Angeles(ویلیامزساراآنجلس)،لسحقوقیمساعدت(موسسھSara Williams)،
sjwilliams@lafla.org

Advancing Justice - Asian Law Caucus(واتسونلندیآسیایی ھا)،حقوقیانجمنعدالت-(ارتقاءLande Watson)،
landew@advancingjustice-alc.org

California Rural Legal Assistance, Inc.ماریساکالیفورنیا)،روسـتائیانبرایحقوقیمساعدتشدهراجستر(موسسھ
Marisa(الندین Lundin،(بومیان،پروگرامحقوقیمدیرmlundin@crla.org

Employmentبالسانبھدسترسیانکشافبرایمشوقین Development
Department (EDD(اداره)اشتغال)انکشافCAرسیدندتوافقبھ

راکالیفورنیاباشندگانمدنیحقوقEDDکھمی کنندتضمینمی شوندتطبیق2024سالالیکھلسانبھدسترسیبھبودھای
رعایت می کند و از قابلیت ھای گسترده لسان، جوامع محلی مستفید می شود

اکنون بھ لطف موفقیت باشندگان کالیفورنیا و طرفداران حقوق لسان، بیشتر- باشندگان کھ لسان اصلی آنھا انگلیسی نیستساکرامنتو
کارگرانبرایراحیاتیمزایایکھمی کنندپیدادسترسی)EDD(کالیفورنیااشتغالانکشافاداره)UI(بیکاریبیمھپروگرامبھ

Legalمی کند.فراھمایالتسراسردرشرایطواجد Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA(موسسھ)مساعدت
Asianآنجلس)،لسحقوقی Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (ALC(ارتقاء)برایعدالت
Californiaآسیایی ھا)،حقوقیانجمنآمریکایی ھا-آسیایی Rural Legal Assistance, Inc (CRLA(موسسھ)شدهراجستر

Centerکالیفورنیا)،روستائیانبرایحقوقیمساعدت for Workers’ Rights (CWR(مرکز)وکارگران)حقوقLegal
Aid at Work (LAAW(سازمان)باکار)ساحھدرحقوقیمساعدتEDDمزایاشودحاصلیقینکھکردندتوافقیکUI،

خدمات و منابع این سازمان برای ھمھ لسانھایی کھ ساکنین کالیفورنیا از آنھا استفاده می کنند در دسترس قرار می گیرند.

DepartmentدرLAFLAذریعھابتدائاًکھگرفتریشھشکایتیکازتوافق نامھاین of Fair Employment and
Housing (DFEH(اداره)الزاماتناقضلسان،بھسیستماتیکدسترسینقضکھشدثبتدعویاینعادالنھ)،مسکنواشتغال

ضد تبعیض فدرال و ایالتی است کھ منشاء ملی، ھویت نژادی و مشخصات لسان را پوشش می دھد. سازمان ھای حقوقی شریک
ALC، CRLA، CWRوLAAWوشدندملحقشکوایھاینبھھمDFEHازبخشیکمنحیثکرد.واسطھ گریراموضوع

این توافق، توافق نامھ بین طرفین در محکمھ اعالء ساکرامنتو ثبت شد. چینیایی ھا برای جبران تبعیض بھ این دوسیھ ملحق شدند.

Joann(لیجوآن Lee،(درلسانیعدالتامورمخصوصمشاورLAFLAتمایل"ماکردعنوانEDDکردنمنصفانھ تربھ
درراEDDتوافق"اینمی کنیم".تحسینراآنھااستفادهموردلسانازنظرصرفکالیفورنیا،کارگرانکلیھبرایخودپروسس ھای

درلسانبھدسترسیاقداماتازبسیارینبود،EDDصرفمی کند.مسئول ترماایالتمتنوعجوامعوفرھنگ ھاضروریاتبرابر
سازمان ھای محلی و ایالتی شدیداً در این امر ضروری، نقص دارند. کالیفورنیا منحیث یک ایالت می تواند و باید بھتر عمل کند."

کالیفورنیا از منظر لسان یکی از متنوع ترین ایالت ھای کشور است. تقریبا نیمی از ساکنین در منزل خود بھ لسان غیر انگلیسی گپ
جمعیت%64تقریباکھاستلسانرایج ترینھسپانویلساناست.انگلیسیغیر200ازیکینفرمیلیون7اصلیلسانومی زنند

می کنند.استفادهھسپانویازغیرلسانازدارندانگلیسیلسانبھخردتسلطکھساکنینازنفرمیلیون2.4امامی دھد،تشکیلرا

mailto:sjwilliams@lafla.org
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https://lafla.org/wp-content/uploads/2022/02/LAFLA-DFEH-Complaint-Against-EDD.pdf


خودفامیلحفظوخودمعاشتامینبرایسعیحینشوندبرخوردارUIمھممزایایازمی کنندسعیکھمتقاضیاناپیدمی،دوراندر
با یم مجموعھ وسیع از موانع و مشکالت مواجھ شدند - در یک مقطع، صرفا فیصد کمی توانستند با یک نماینده صحبت کنند.-

شوند،تماسدرEDDبانتوانستندبودندشانسخوشموانعاینازعبوردرومی کننداستفادهغالبغیرلسان ھایازکھاشخاص
زیرا خدمات لسانی برای اکثریت قریب بھ اتفاق تماس گیرندگان فراھم نبود. بسیاری برای راجستر کردن تقاضای خود مجبور شدند

بابت ھزینھ خدمات کارگزاران یا دفاتر اسناد رسمی ثالث سودجو، پول پرداخت کنند و با این حال اغلب نتوانستند نھایتا این پروسس
انگلیسیلسانبھکھ"اشخاصکردعنوانایالت،والیEDDضربتتیم2020سپتمبرراپورشوند.مستفیدمزایاازوکنندطیرا

مسلط نیستند برای دریافت مساعدت با موانع غیرقابل حل روبرو ھستند."

Gregorio(سانچزگرگوریو Sanchez(مراجعوکرنکانتیساکنCRLAلسانبھ"منمی کند:تشریحراموانعاینبعض
کمپیوتریاھوشمندتلیفونھایازنیستمدارم...بلدزیادمشکالتEDDدرخودUIثبتبرایومی کنمصحبت)Mixteco(میکستک

استفاده نکنم، در نتیجھ ھر بار کھ می خواھم تقاضای مزایا کنم، نزد کسی می روم تا کمک کند و این شخص ھر بار از من برای کمک
پول می گیرد".

است،ضروریاخالقیوحقوقیمنظرازلسانبھ"دسترسیکرد،عنوانCRLAبومیانپروگرامحقوقیمدیرالندینماریسا
دسترسی لسانی مانع کالھبرداری می شود." "ما امیدواریم از این توافق نتیجھ مھم حاصل شود تا امثال آقای سانچز کھ از لسان غیر

غالب استفاده می کنند بتوانند بدون اینکھ مجبور شوند مدارک مھم مالی و ھویتی خود را با واسطھ گران خصوصی سودجو و بی
مالحظھ بھ اشتراک بگذارند و برای دسترسی بھ مزایای بیکاری متحمل مصارف شوند بدون اینکھ تضمین وجود داشتھ باشد کھ

باشند."داشتھدسترسیEDDبھمستقیماشوند،ارسالموفق آمیزیادرستیبھمعتبرتقاضاھای

مزایایبھدسترسیبرایالینحلمانعیک،EDDدرلسانیخدماتنبودندارند،تسلطانگلیسیبھکھاشخاصاغلب"برای
ضرورتموردلسانبرایشفاھی،زندهترجمانخدماتارائھبھEDDتعھداست.خودفامیل ھایازحمایتبرایضروری شان

متقاضی، وقت صحبت با متقاضیان تاثیر واقعی و سریعی باالی اعضای جامعھ خواھد داشت. بسط خطوط تلیفونی لسان و منابع
ترجمھ شده بھ لسانھای آسیایی، شرق میانھ و سایر لسان، موانع کھ فامیل ھا را درمانده کرده اند و مانع دریافت حمایت قبل و حین شیوع

Winnie(کائووینیداد"خواھدتقلیلراشده اندجھانی Kao،(آسیایی ھاحقوقیانجمنعدالت-ارتقاءسازماندرارشدمشاور
این اظھارات را بیان کرد.

Katherine(واتچیتکاترین Wutchiett،(درفامیلواشتغالپروگراموکیلLAAWدربارهتوافقاینبا"داشتاظھار
State(ایالتکارافتادگیازبیمھ"پروگرام ھایشده است."طیدرستمسیردرکالنقدمیکUIپروگرام Disability

Insurance(فامیلحقوقبامرخصیو)Paid Family Leave) EDDپرداختمامتنوعکارقوایذریعھمکملطرزکھ
می شوند ضرورت بھ تغییرات موازی دارند و اعضای جامعھ ما باید بتوانند طرز مکمل بھ این مزایا دسترسی داشتھ باشند."

دادندانجاممقننھقوهقوانیندرراتغییراتیموفقانھUIپروگرامدرلسانیدسترسیبھبودبرایگذشتھسالمشوقینوجامعھاعضای
موظفراEDDقانوناینھمچنان.EDDدرمتعددلسان ھایخدماتارتقایبرایسالدوبرایدالرمیلیون21تخصیصبشمول
کمیتھ ھایبھ2022جوالی،1تاافتادگیکارازبیمھوفامیلحقوقبامرخصیمتعددلسان ھایخدماتوضعیتدربارهکھمی کند

بودیجھ و تعییت پالیسی قوه مقننھ راپوردھی کند. شروط توافق، کھ معیارات قوه مقننھ را تقویت می کنند، بشمول ذیلند:

تامین خدمات زنده لسانی و لسان اشاره ذریعھ ترجمان ھای شفاھی واجد شرایط یا پرسونل با لسان ھای متعدد برای●
نشد،فراھملسانیخدماتاینزیادمساعیوجودبااگردارد.ضرورتآنبھمتقاضیکھلسانھربرایUIمتقاضیان

EDDدرمتقاضیباتقاضاموردشفاھیترجمانازاستفادهبامحدود)استثناییمواردجز(بھکاریروزپنجطرفباید
تماس شود.

https://www.govops.ca.gov/wp-content/uploads/sites/11/2020/09/Assessment.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB138


باشندگاناستفادهموردکھانگلیسیغیرمھملسانھفتکردنلحاظبا،2022سالختمالیUIلسانیتلیفونیخطوطبسط●
کالیفورنیا است. خطوط تلیفونی در حال حاضر بھ لسانھای ھسپانوی، ماندرین، کانتونی و ویتنامی در دسترس ھستند. این

توافق اضافھ کردن لسان کریایی، تاگالوگ و ارمنی را الزامی کرده است.
الیکالیفورنیاباشندگاناستفادهموردانگلیسیغیرمھملسان15بھمتقاضیانبرایUIمھممدارکواسنادکلیھترجمان●

مذکورلسانھایبرعالوهلسانااینکمپیوتری.ترجماننھوشرایط،واجدبشریترجمان ھایازاستفادهبا-2022سالختم
در فوق بشمول لسان عربی، فارسی، پنجابی، روسی، جاپانی، ھندی، خمری (کامبوجی) و تایی خواھد بود.

سالالیانگلیسیغیرمھملسانھفتبھمتعددلسان ھایاونالینUIودسترسیپورتال ھایذریعھاونالیندسترسیارتقا●
2024.

Daniela(اربندنیئال Urban(کھاستاینتوافقاینمھمخصوصیت"یککرد،عنوانکارگرانحقوقمرکزمدیرعاملEDD
معلوماتمی کننداستفادهلسانحمایتیخدماتازطورچیUIبھدسترسیبرایکالیفورنیاکارگراناینکھدربارهداردوظیفھ

یقینتاھستیمEDDباھمکاریادامھمنتظرمشتاقانھ"مادھد."قرارلسانیحقوقطرفداراناختیاردرمنظماًوکندجمع آوری
حاصل شود شویم تغییرات در این توافق تفاوت مثبتی باالی زندگی فامیلھا در کالیفورنیا ایجاد می کند."

متن کامل توافق بشمول ھمھ اقدامات توصیھ شده را مطالعھ کنید.

###

Legalدرباره Aid Foundation of Los Angeles
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA(اشخاصبرایمی کندسعیکھاستانتفاعیغیرحقوقیموسسھیک

محلیجوامع،تقویتوسیستمیتغییرمستقیم،وکالتذریعھLAFLAکند.ایجادمساواتوعدالتبزرگ،آنجلسلسکلفقیر
زندگی ھا را تغییر می دھد. در کانتی لس آنجلس، پنج دفتر دارد، برعالوه در شارنوالی ھای ساحھ، چھار مرکز مساعدت دسترسی

حقوقی و سھ کلنیک خشونت خانگی برای کمک بھ نجات یافتگان دارد.

Californiaدرباره Rural Legal Assistance, Inc.
California Rural Legal Assistance, Inc (CRLA(وحقوقیخدماتقریویکانتی ھایکمعایدباباشندهھزارده ھابھ

آموزش رایگان می دھد و دوسیھ ھایی را تعقیب می کند کھ بھ نفع بیشتر اشخاص است. ما بھ موکلین خود کمک می کنیم برای مشاغل
سخت خود حقوق عادالنھ دریافت کنند، مسکن مصئون پیدا کنند و در آنجا اقامت کنند، بھ مراقبت صحی دسترسی داشتھ باشند،

آموزش باکیفیت برای اطفالشان داشتھ باشند و موارد بیشتر. دیدگاه ما یک کالیفورنیای قریوی است کھ در آن با مردم با عزت و
.www.crla.orgکنید:مراجعھماسایتویببھشده است.تضمینآنھااساسیحقوقومی شودرفتاراحترام

Centerدرباره for Workers' Rights
Center for Workers' Rightsایجادآنماموریتواستواقعساکرامنتودرکھاستغیرانتفاعیوکالتوحقوقیسازمانیک

یک جامعھ است کھ در آن بھ کارگران احترام گذاشتھ می شود و با عزت و عدالت با آنھا سلوک می شود. برای تحقق این دیدگاه، ما بھ
کارگران با عاید کم وکالت حقوقی ارائھ می دھیم، از اقدامات بھ نفع حقوق کارگران طرفداری می کنیم و تعلیم، فعالیت و رھبری

کارگران را در منطقھ بزرگ ساکرامنتو ارتقا می دھیم.

Asianدرباره Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus
Asian Law Caucus (ALC(ضروریاتباالیتمرکزباکشورمدنیحقوقواولیھحقوقسازمانیکمنحیث1972سالدر

اجتماعی،تبعیض ھایاینکھدانستنباALCشد.تاسیسمحرومومھاجرکم،عایدباآراماقیانوسبومیانوآمریکایی ھاآسیایی
اقتصادی، سیاسی و نژادی ھمچنان در آمریکا وجود دارند، متعھد بھ تعقیب مساوات و عدالت برای ھمھ سکتورھای جامعھ است.

https://lafla.org/wp-content/uploads/2022/02/LAFLA-et-al.-v.-EDD-Stipulated-Settlement-Agreement.pdf
https://www.lafla.org/
https://www.crla.org/
https://www.rightscenter.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/


Legalدرباره Aid at Work
Legal Aid at Workرایگان،مساعدتتماسخطوطوحقوقیکلنیک ھایذریعھکھاستغیرانتفاعیحقوقیخدماتسازمانیک

کمک رسانی و تعلیم، خدمات مستقیم و منازعھ حقوقی و تشویق پالیسی ھا، از فامیل ھای شاغل با عاید کم حمایت می کند.

https://www.legalaidatwork.org/

