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جعل املساواة حقيقة
من خالل تعزيز احلقوق املدنية

ً
مجيعا ،فلكي تكون مدينة
املساواة هي وسيلة لبناء جمتمع صحي ومرن كما هي غاية نستفيد منها
بورتالند مزدهرة ومتعلمة وصحية وتساوي بني األشخاص؛ فيجب على اجلميع أن يستطيع الوصول خلدمات
املدينة .

والنهوض باملساواة أمر أساسي لتحقيق خططنا للمستقبل .
ً

إن مدينة بورتالند يوما بعد يوم تتحول إىل مدينة متعددة األجناس واألعراق واألعمار مع الوافدين اجلدد .

ً
دائما لديها قدرة متساوية على الوصول للفرص لتحسني
ويف نفس الوقت ،جند أن جمتمعات بورتالند املتنوعة مل تكن
معيشتهم وحتقيق كامل إمكانياتهم ،فتعميم املساواة بشكل أكرب يف املدينة ككل هو أمر ضروري لنجاحنا على
املدى الطويل .
النهوض باملساواة يف مدينة بورتالند يعين حتسني الطريقة اليت تعمل بها املدينة – بدءا بطريقة املدينة يف توفري خدمات
ومدى القدرة على الوصول لتلك اخلدمات لساكنيها .

خطة احلقوق املدنية الباب السادس

ً

ً
مؤخرا خطة احلقوق املدنية الباب السادس ،واخلطة هي جزء من جهود املدينة للتأكيد على أن يكون األشخاص ذوي
تبنى جملس مدينة بورتالند
البشرة غري البيضاء واملعاقني وذوي الدخل املنخفض واإلجادة احملدودة للغة اإلجنليزية واالشخاص اآلخرين واجملموعات
األخرى اليت لديها تاريخ من االضطهاد لديهم القدرة على الوصول لكافة برامج وخدمات ونشاطات املدينة .

الباب السادس :بيان سياسة احلقوق املدنية
إنها سياسة مدينة بورتالند أنه لن يتعرض شخص للتمييز العنصري يف أي من برامج أو خدمات أو نشاطات املدينة أو ُيرم من
مزايا أي منها بنا ًء على عرقه أو لونه أو أصوله القومية أو إجادته للغة اإلجنليزية أو نوعه أو سنه أو إعاقته أو ديانته أو توجهه
اجلنسي ميوله أو هويته اجلنسية أو مصدر دخله ،كذلك تطلب مدينة بورتالند من املتعاقدين أو متلقي املنح املثول هلذه
السياسة .

هذه اخلطة ستنهض
باملساواة عن طريق :
التأكد من أن كل األشخاص قادرين على
تلقي مزايا خدمات وفرص برامج
املدينة .
تنفيذ برنامج اسرتاتيجي منسق للرتمجة
وتفسري اللغة للمدينة ،والذي يشمل
خدمات لغة اإلشارة للتفسري أثناء
املقابالت الشخصية .
تقييم مكامن القلق اخلاصة بالعدالة
البيئية حبيث يتم املساواة يف
املشاركة يف االستفادة من مزايا النمو
والتغري واملساواة يف املشاركة يف
حتمل أعبائهما عرب جمتماعتنا .
ضمان القدرة على املشاركة يف صناعة
القرارات لعامة حبيث ميكن لكل
البورتالنديني واجملتمعات الغري ممثلة
كما ينبغي أن باملشاركة بشكل
كامل .
تدريب فريق عمل املدينة على قانون احلقوق
املدنية لعام  1964وقانون األمريكيني
ذوي اإلعاقة ،وتوعية اجلمهور بشأن
كيفية الوصول لوسائل احلماية تلك .

ما الذي ينبغي عليك أن تعرفه بشأن
اخلطة؟
مزايا خطة احلقوق املدنية الباب السادس :

مشاركة مجاهريية فعالة :ينبغي على كل شخص أن يكون
لديه القدرة على الوصول إىل معلومات بشأن القرارات اليت تؤثر على
جمتمعنا واحلصول على فرصة االشرتاك يف جهود املدينة إلشراك
اجلمهور ،إشراك اجلمهور بشكل له معنى ويف مراحل مبكرة هو
العنصر األساسي للخطة .
قدرة األشخاص ذوي اإلجادة احملدودة للغة اإلجنليزية على الوصول:
ينبغي على كل شخص أن يكون لديه املعلومات الضرورية للوصول
لربامج وخدمات ونشاطات املدينة ،فإذا احتجت ملواد بلغتك األم ،عليك
فقط طلبها .
الوصول للربامج واخلدمات والنشاطات :ينبغي على اجلميع أن
ً
قادرا على الوصول لربامج وخدمات ونشاطات املدينة بدون
يكون
عقبات ،فستقوم املدينة بتوفري جتهيزات لألشخاص ذوي اإلعاقات .
العدالة البيئية :ال ينبغي على اجملتمعات ذات البشرة غري البيضاء
واألشخاص ذوي الدخل املنخفض أن ال خيتربوا ً
آثارا سلبية غري متكافئة
من قرارات أو خدمات أو برامج املدينة ،فالباب السادس لقانون احلقوق
املدنية يقدم وسائل للحماية ضد هذه اآلثار ،اكتشف املزيد عن طريق
االتصال مبدير الربنامج املذكور أدناه .
اللجوء للشكوى :إذا شعرت أنك قد تعرضت للتمييز بواسطة املدينة
ً
بناءا على عرقك أو لونك أو أصولك القومية فيمكنك التقدم
ً
بشكوى ،واجلدير بالذكر أن التمييز بناءا على األصول القومية
ً
بناءا على قدرة الشخص احملدودة على القراءة أو
يشمل التمييز
الكتابة أو التحدث أو فهم اللغة اإلجنليزية ،وحنن نسعى جاهدين
لتسوية الشكاوى عن أدنى مستوى ممكن .

تفسر خطة احلقوق املدنية الباب السادس كيفية تنفيذ املدينة هلذه املبادئ
قم بزيارة  www.portlandoregon.gov/OMF/CivilRightsالكتشاف املزيد .
للمساعدة على ضمان املساواة يف الوصول لربامج وخدمات ونشاطات املدينة ،ستقوم مدينة بورتالند بتوفري ترمجة وتعديل السياسات /اإلجراءت يف حدود
املعقول وتوفري أشكال املعينات /اخلدمات /البدائل املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات ،وللحصول على ترتيبات لإلقامة والرتمجات والقيام بشكاوى
ً
هاتفيا بشوشانه أوبنهايم مديرة برنامج احلقوق املدنية الباب السادس على  503-823-2559أو عن
وللحصول على معلومات إضافية عليك باالتصال
711
أوريغون:
تناوب
خدمة
أو
503-823-6868
النصي
اهلاتف
أو
طريق اإلمييل على
shoshanah.oppenheim@portlandoregon.gov
.

