
جھت انتشار فوری:
2022فوریھ،28دوشنبھ

اطالعات تماس:

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

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

California Rural Legal Assistance, Inc.الندینماریساکالیفرنیا)،روستاییانبرایحقوقیمساعدتشدهثبت(موسسھ
)Marisa Lundin،(بومیان،برنامھحقوقیمدیرmlundin@crla.org

Employmentبازبانبھدسترسیگسترشجھتطرفداران Development
Department (EDD(اداره)اشتغال)توسعھCAرسیدندتوافقبھ

رعایتراکالیفرنیااھالیمدنیحقوقEDDکھمی کنندتضمینمی شونداجرایی2024سالتاکھزبانبھدسترسیاصالحات
می کند و از قابلیت ھای گسترده زبان جامعھ ھای محلی بھره می گیرد

اکنون بھ لطف پیروزی اھالی کالیفرنیا و طرفداران حقوق زبان، بیشتر بھ- ساکنینی کھ زبان اصلی آنھا انگلیسی نیستساکرامنتو
ایالتسراسردرشرایطواجدکارگرانبرایراحیاتیمزایایکھ)EDD(کالیفرنیااشتغالتوسعھاداره)UI(بیکاریبیمھبرنامھ
Legalداشت.خواھنددسترسیمی کندفراھم Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA(بنیاد)لسحقوقیکمک

Asianآنجلس)، Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (ALC(پیشبردعدالت)آسیاییبرای
Californiaآسیایی ھا)،قانونانجمنآمریکایی ھا- Rural Legal Assistance, Inc (CRLA(موسسھ)مساعدتشدهثبت

Centerکالیفرنیا)،روستاییانبرایحقوقی for Workers’ Rights(CWR(مرکز)وکارگران)حقوقLegal Aid at
Work (LAAW(سازمان)باکار)محلدرحقوقیکمکEDDمزایامی دھداطمینانکھرسیدندتوافقیبھUI،منابعوخدمات

این سازمان بھ تمامی زبان ھایی کھ ساکنین کالیفرنیا از آنھا استفاده می کنند در دسترس قرار می گیرند.

DepartmentدرLAFLAتوسطابتدادرکھگرفتھ استریشھشکایتیکازتوافق نامھاین of Fair Employment and
Housing (DFEH(اداره)تبعیضضدالزاماتزبانبھسیستماتیکدسترسیکھشدثبتادعااینباعادالنھ)،مسکنواشتغال

فدرال و ایالتی کھ خاستگاه ملی، ھویت نژادی و مشخصات زبانی را پوشش می دھد را نقض می کند. سازمان ھای حقوقی شریک
ALC، CRLA، CWRوLAAWوپیوستندشکایتاینبھDFEHتوافق،اینازبخشیعنوانبھکرد.میانجیگریراموضوع

توافق نامھ بین طرفین در دادگاه عالی ساکرامنتو ثبت شد. چینی ھا برای تبعیض جبرانی بھ این تشکیل پرونده ملحق شدند.

Joann(لیجوآن Lee،(درزبانیعدالتاموردرویژهمشاورLAFLAتمایل"ماکردعنوانEDDکردنمنصفانھ تربھ
راEDDتوافق"اینمی کنیم".تحسینرامی کنند،استفادهآنھاکھزبانیازنظرصرفکالیفرنیا،کارگرانکلیھبرایخودفرآیندھای

زبانبھدسترسیاقداماتازبسیاریزیرانبود،تنھاEDDمی سازد.مسئول ترماایالتمتنوعجوامعوفرھنگ ھانیازھایبھنسبت
در سازمان ھای محلی و ایالتی بھ شدت در این امر ضروری نقصان دارند. کالیفرنیا بھ عنوان یک ایالت می تواند و باید بھتر عمل

کند."

کالیفرنیا از نظر زبانی یکی از متنوع ترین ایالت ھای کشور است. تقریبا نیمی از ساکنین در منزل خود بھ زبانی غیر از زبان انگلیسی
تقریباکھاستزبانرایج تریناسپانیاییزباناست.انگلیسیغیرزبان200ازیکینفرمیلیون7اصلیزبانومی کنندصحبت

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


اسپانپاییازغیرزبانیازدارندانگلیسیزبانبھکمیتسلطکھساکنینازنفرمیلیون2.4امامی دھد،تشکیلراجمعیت64%
استفاده می کنند.



یکدرشدند-مواجھمشکالتوموانعازطیفیباشوندبرخوردارUIمھممزایایازمی کنندسعیکھمتقاضایانیاپیدمی،دوراندر
مقطع، تنھا درصد اندکی توانستند با یک نماینده صحبت کنند- در عین حال در تالش ھستند معاش خود را تامین کنند و خانواده ھای
خود را سرپا نگھ دارند. افرادی کھ از زبان ھای غیر رایج استفاده می کنند و در عبور از این موانع خوش شانس بودند نتوانستند با

EDDثبتبرایبسیارینبود.فراھمتماس گیرندگاناتفاقبھقریباکثریتبرایزبانخدماتزیراکنند،برقرارارتباط
درخواست ھای خود بھ پرداخت ھزینھ خدمات کارگزاران یا دفاتر اسناد رسمی طرف سوم سودجو متوسل شدند، و با این حال اکثرا

کردعنوانفرماندارEDDضربتتیم2020سپتامبرگزارششوند.برخوردارمزایاازوکنندطیرافرآیندایننھایتانتوانستند
"افرادی کھ بھ زبان انگلیسی تسلط ندارند برای دریافت کمک با موانع الینحلی مواجھ ھستند."

Gregorio(سانچزگرگوریو Sanchez(مراجعوکرنکانتیساکنCRLAبھ"منمی دھد:توضیحراموانعاینازبرخی
ازاستفادهدارم...نحوهزیادیمشکالتEDDدرخودUIانداختنجریانبھبرایومی کنمصحبت)Mixteco(میکستکزبان

گوشی ھای ھوشمند یا کامپیوتر را بلد نیستم، بنابراین ھر بار کھ می خواھم درخواست مزایای خود را باز کنم، پیش کسی می روم تا بھ
من کمک کند و این فردی کھ برای کمک پیشش می روم ھر بار از من پول می گیرد".

است،ضروریاخالقیوحقوقینظراززبانبھ"دسترسیکرد،عنوانCRLAبومیانبرنامھحقوقیمدیرالندینماریسا
دسترسی بھ زبان از کالھبرداری جلوگیری می کند." "ما امیدواریم از این توافق بھ نتیجھ مھمی دست پیدا کنیم تا افرادی مثل آقای

سانچز کھ از زبان غیر رایج استفاده می کنند بتوانند بدون اینکھ مجبور باشند مدارک مھم مالی و ھویتی خود را با واسطھ گران
خصوصی انتفاعی بی مالحظھ بھ اشتراک بگذارند و برای دسترسی بھ مزایای بیکاری از جیب خود پول بپردازند بدون اینکھ

باشند."داشتھدسترسیEDDبھمستقیماشوند،ارسالموفق آمیزیادرستیبھمعتبردرخواست ھایکھباشدداشتھوجودتضمینی

موردمزایایبھدسترسیبرایالینحلمانعیک،EDDدرزبانخدماتوجودعدمندارند،تسلطانگلیسیبھکھافرادیاکثر"برای
نیازموردزبانبھشفاھی،مترجملحظھدرخدماتارائھبھEDDتعھدمی رود.شماربھخودخانواده ھایازحمایتبراینیازشان

متقاضی، ھنگامی کھ با متقاضیان صحبت می کند، تاثیر واقعی و سریعی روی اعضای جامعھ خواھد داشت. گسترش خطوط تلقنی
زبانی و منابع ترجمھ شده بھ زبان ھای آسیایی، خاورمیانھ و سایر زبان ھا موانعی کھ خانواده ھا را درمانده کرده اند و باعث شدند آنھا

Winnie(کائووینیداد"خواھدکاھشرابازبماننداپیدمیحینوقبلحمایتدریافتاز Kao،(پیشبردسازماندرارشدمشاور
عنوان کرد.عدالت- انجمن قانون آسیایی ھا

Katherine(واتچیتکاترین Wutchiett،(درخانوادهوکاربرنامھوکیلLAAWمورددرتوافقاینبا"داشتاظھار
State(ایالتکارافتادگیازبیمھبرنامھ ھای"شده است."برداشتھصحیحجھتدربزرگیگامUIبرنامھ Disability

Insurance(خانوادهحقوقبامرخصیو)Paid Family Leave) EDDمامتنوعکارنیرویتوسطکاملطوربھکھ
پرداخت می شوند بھ تغییرات موازی نیاز دارند و اعضای جامعھ ما باید بتوانند بھ خوبی بھ این مزایا دسترسی داشتھ باشند."

قوهقوانیندرراتغییراتیموفق آمیزیطوربھUIبرنامھدرزبانبھدسترسیبھبودجھتگذشتھسالطرفدارانوجامعھاعضای
قانوناینھمچنین.EDDدرزبانیچندخدماتارتقایبرایسالدوطیدالرمیلیون21تخصیصجملھازبردندپیشمقننھ

EDDجوالی،1تاافتادگیکارازبیمھوخانوادهحقوقبامرخصیزبانھچندخدماتوضعیتمورددرکھمی کندموظفرا
عبارتندمی کنند،تقویترامقننھقوهاخیراقدامکھتوافق،شروطدھد.گزارشمقننھقوهسیاست گذاریوبودجھکمیتھ ھایبھ2022

از:

فراھم کردن خدمات در لحظھ زبان گفتار و اشاره از طریق مترجمان شفاھی واجد شرایط یا کارکنان چند زبانھ برای●
طیبایدEDDنشود،فراھمزبانخدماتایننیتحسنرغمعلیاگردارد.نیازمتقاضیکھزبانیھربھUIمتقاضیان

پنج روز کاری (بھ جز موارد استثنایی محدود) با استفاده از مترجم شفاھی درخواستی با متقاضی تماس بگیرد.

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


اھالیتوسطکھانگلیسیغیرمھمزبانھفتکردنلحاظبا،2022سالپایانتاUIزبانیتلفنیخطوطدادنگسترش●
کالیفرنیا استفاده می شوند. خطوط تلفنی در حال حاضر بھ زبان اسپانیایی، ماندرین، کانتونی و ویتنامی در دسترس ھستند.

این توافق اضافھ کردن زبان کره ای، تاگالوگ و ارمنی را الزامی کرده است.
استفادهکالیفرنیااھالیتوسطکھانگلیسیغیرمھمزبان15بھمتقاضیانبرایUIمھممدارکواسنادکلیھکردنترجمھ●

زبان ھایبرعالوهزبان ھااینماشینی.ترجمھنھشرایط،واجدانسانیمترجمانازاستفادهبا-2022سالپایانتامی شوند
مذکور در فوق شامل زبان عربی، فارسی، پنجابی، روسی، ژاپنی، ھندی، خمر (کامبوجی) و تایی خواھد بود.

سالتاانگلیسیغیرمھمزبانھفتبھزبانھچندآنالینUIودسترسیپورتال ھایطریقازآنالیندسترسیدادنارتقا●
2024.

Daniela(اربندنیئال Urban(کھاستاینتوافقاینمھمویژگی"یککرد،عنوانکارگرانحقوقمرکزمدیرعاملEDD
اطالعاتیمی کننداستفادهزبانحمایتیخدماتازچگونھUIبھدسترسیبرایکالیفرنیاکارگراناینکھمورددرمی باشدموظف

ھستیمEDDباھمکاریادامھمنتظرمشتاقانھ"مادھد."قرارزبانحقوقطرفداراناختیاردرمنظمطوربھراآنھاوکندجمع آوری
تا مطمئن شویم تغییرات در این توافق تفاوت مثبتی در زندگی خانواده ھای کالیفرنیا ایجاد می کند."

متن کامل توافق از جملھ تمام اقدامات پیشنھادی را مطالعھ کنید.

###

Legalمورددر Aid Foundation of Los Angeles
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA(افرادیبرایمی کندسعیکھاستانتفاعیغیرحقوقیموسسھیک

مستقیم،وکالتطریقازLAFLAآورد.ارمغانبھرابرابریوعدالتمی برندسربھفقردربزرگآنجلسلسسراسردرکھ
تغییر سیستم ھا و توانمندسازی جامعھ محلی زندگی ھا را تغییر می دھد. در کانتی لس آنجلس دارای پنج دفتر است، عالوه بر آن در

دادگستری ھای منطقھ دارای چھار مرکز خودیاری دسترسی حقوقی و سھ کلینیک خشونت خانگی برای کمک بھ بازماندگان می باشد.

Californiaمورددر Rural Legal Assistance, Inc.
California Rural Legal Assistance, Inc (CRLA(وحقوقیخدماتروستاییکانتی ھایدرآمدکمساکنینھزارده ھابھ

آموزش رایگان ارائھ می دھد و پرونده ھایی را پیگیری می کند کھ بھ نفع افراد بیشتری است. ما بھ موکلین خود کمک می کنیم برای
مشاغل سخت خود حقوق عادالنھ دریافت کنند، مسکن ایمن پیدا کنند و در آنجا اقامت نمایند، بھ مراقبت درمانی دسترسی پیدا کنند،

آموزش باکیفیت برای فرزندانشان فراھم شود و غیره. چشم انداز ما یک کالیفرنیای روستایی است کھ در آن با مردم با عزت و احترام
.www.crla.orgکنید:مراجعھماسایتبھشده است.تضمینآنھااساسیحقوقومی شودرفتار

Centerمورددر for Workers' Rights
Center for Workers' Rightsاستاینماموریتشکھاستساکرامنتودرواقعغیرانتفاعیوکالتوحقوقیسازمانیک

جامعھ ای خلق کند کھ در آن بھ کارگران احترام گذاشتھ می شود و با عزت و عدالت با آنھا رفتار می گردد. برای بھ واقعیت پیوستن
این چشم انداز، ما بھ کارگران کم درآمد وکالت حقوقی ارائھ می دھیم، از اقدامات بھ نفع حقوق کارگران طرفداری می کنیم و آموزش،

کنشگری و رھبری کارگران را در منطقھ بزرگ ساکرامنتو ارتقا می دھیم.

Asianمورددر Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus
Asian Law Caucus (ALC(نیازھایرویتمرکزباکشورمدنیحقوقواولیھحقوقسازمانیکعنوانبھ1972سالدر

اجتماعی،نابرابری ھایاینکھبھعلمباALCشد.تاسیسمحرومومھاجردرآمد،کمآراماقیانوسبومیانوآمریکایی ھاآسیایی
اقتصادی، سیاسی و نژادی ھمچنان در آمریکا وجود دارند، متعھد بھ پیگیری برابری و عدالت برای کلیھ بخش ھای جامعھ ماست.

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/


Legalمورددر Aid at Work
Legal Aid at Workرایگان،امدادخطوطوحقوقیکلینیک ھایازطریقکھاستغیرانتفاعیحقوقیخدماتسازمانیک

کمک رسانی و آموزش، خدمات مستقیم و دادخواھی و جانبداری از سیاست، از خانواده ھای شاغل کم درآمد حمایت می کند.

https://www.legalaidatwork.org/

