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സ
ടെക്ാസിടെ
ഫ ാർട്ട് ടെൻഡ് കൗണ്ടിയിടെ ഫകാെതികളുടെ
സ
ഭാഷാ ആക്സുും
പ്രതികാര അഫവേഷണവുും വീതിവയായ വകുപ്പ്
തീർപ്പാക്കുന്നു
ട
വാഷിുംഗ്ൺ
- രരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം (LEP) ഉള്ളവർക്ക്
കകാടതിയികേക്കുള്ള സവീകാരയത മമച്ചമെടുത്തുന്നതിനായി ക ാർട്ട് മെൻഡ്
കൗണ്ടിയുമായി (FBC) നീതിനയായ വകുെ് ഒരു ഒത്തുതീർെ് കരാർ പ്രഖ്യാരിച്ചു.
1964 മേ രൗരാവകാശ ഉത്തരവിമേ ശീർഷകം ആറിന്മറ േംഘനത്തിേൂമട
എ ്െിസി (FBC) കകാടതികൾ മാതൃരാജയമത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി എൽഇരി
(LEP)
കകാടതി
ഉരകയാക്താക്കക ാട്
വികവചനം
കാണ്ിക്കുകയും
രരാതിക്കാരകനാട്
പ്രതികാരം
മചയ്യുകയും
മചയ്യുന്നുമവന്ന
ആകരാരണ്മത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നീതിനയായ വകുെ് അകനവഷണ്ത്തിന് ഈ
കരാർ വഴി രരിഹാരം കാണ്ുന്നു. എ ്െിസി (FBC) കരാേുള്ള, മ ഡറൽ
സാമ്പത്തിക സഹായം
സവീകരിക്കുന്നവർ
വർഗ്ഗം,
നിറം
അമെങ്കിൽ
മാതൃരാജയം എന്നിവയുമട അടിസ്ഥാനത്തിേുള്ള വികവചനം കാണ്ിക്കുന്നത്
ശീർഷകം ആറ് പ്രകാരം നികരാധിക്കുന്നു. എൽഇരി (LEP) ആയ ആ ുകൾക്ക്
കകാടതി സംവിധാനങ്ങൾ മനസ്സിോക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കുന്ന ഭാഷാ
തടസ്സങ്ങൾ വകുെിന്മറ അകനവഷണ്ത്തിൽ കമണ്ടത്തി. ഈ തടസ്സങ്ങ ിൽ,
എൽഇരി (LEP) പ്കിമിനൽ പ്രതികൾ അകരക്ഷാ നടരടിക ിൽ കയാഗ്യതയുള്ള
ഒരു വയാഖ്യാതാവിന് രകരം ദ്വിഭാഷാ അകറാർണ്ിമയ ഉരകയാഗ്ിക്കുന്നതിനും,
കുട്ടിക ുമട കസ്റ്റഡി കകസുക ിൽ എൽഇരി (LEP) രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്
ഉയർന്ന
കകാടതി
മചേവുകൾക്ക്
ഇടയാക്കുന്നതിനും
ഈ
നയങ്ങൾ
കാരണ്മാകുകയും മചയ്യുന്നുണ്ട്.
“രരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യമുള്ള ആ ുകൾക്ക് ഞങ്ങ ുമട നീതിനയായ
വയവസ്ഥയികേക്ക്
േപ്രദ്മായ പ്രകവശനം നികഷധിക്കുന്ന ഭാഷാ തടസ്സങ്ങൾ
കനരിടുകമ്പാൾ അവരുമട കുട്ടികൾ, വീടുകൾ, മൗേികാവകാശങ്ങൾ എന്നിവ
നഷ്ടമാകും,” രൗരാവകാശ വിഭാഗ്ത്തിമേ അസിസ്റ്റന്റ് അകറാർണ്ി ജനറൽ
പ്കിസ്റ്റൻ ക്ലാർക്ക് രറഞ്ഞു. തുേയനീതിയികേക്ക് ആ ുകൾക്ക് പ്രകവശനം

നികഷധിക്കുന്ന
തടസ്സങ്ങൾ
കകാടതികൾ
നീക്കംമചയ്യുന്നുമവന്ന്
ഉറൊക്കുന്നതിനായി രൗരാവകാശ വിഭാഗ്ം കരാരാട്ടം തുടരും. രൗരാവകാശ
നിയമത്തിന്മറ
ശീർഷകം
ആറിന്
അനുസൃതമായി
കകാടതി
ഉരകയാക്താക്കൾക്ക് ഭാഷാ സവീകാരയത ഉറൊക്കാൻ ആവശയമായ നടരടികൾ
സവീകരിച്ച ക ാർട്ട് മെൻഡ് കൗണ്ടിമയ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ”
“ക ാർട്ട്
മെൻഡ്
ഞങ്ങ ുമട
ജിെയിമേ
ഏറവും
വവവിധയമാർന്ന
സ
കൗണ്ടിക ിമോന്നാണ്്,” മടക്ാസിമേ സകതൺ ഡിസ്പ്ടിക്റിന്മറ ആക്റിംഗ്്
യുഎസ്
അകറാർണ്ി
മാർക്ക്
മഡാമനെി
രറഞ്ഞു.
“ഈ
ഉടമ്പടി
മാതൃരാജയമത്തകയാ
രരിമിതമായ
ഇംഗ്ലീഷ്
വവദ്ഗ്്ധയമത്തകയാ
രരിഗ്ണ്ിക്കാമത എൊവർക്കും ഞങ്ങ ുമട കകാടതിക ികേക്ക് പ്രകവശനം
നൽകുന്നുമവന്ന് ഉറൊക്കും.”
കരാർ അനുസരിച്ച്, എ ്െിസി (FBC) കകാടതിക ിൽ സിവിൽ, പ്കിമിനൽ
കകസുക ിൽ എൽഇരി (LEP) വയക്തികൾക്ക് യാമതാരു ചിേവും ഇൊമത
ഇന്റർമപ്രറർ കസവനങ്ങൾ േഭയമാക്കും. അടുത്ത വർഷം എ ്െിസി (FBC)
സ ് രദ്ധതികൾ അവകോകനം മചയ്യും,
കകാടതികൾ അതിന്മറ ഭാഷാ ആക്സ
എ ്െിസി(FBC) കകാടതികൾക്കായി ശീർഷകം ആറിന്മറ നിർെന്ധിത
രരിശീേനം വികസിെിക്കും, ശീർഷകം ആറിന്മറ റീട്ടാേികയഷൻ രരിശീേനം
നൽകുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷക ിൽ ശീർഷകം ആറിന്മറ വികവചന
വിരുദ്ധ നയവും രരാതി പ്രപ്കിയയും വിശദ്ീകരിക്കുന്ന മരാതു അറിയിെുക ും
നൽകും. ഇവയും മറ് ആവശയകതക ും വകുെ് രണ്ട് വർഷകത്തക്ക്
നിരീക്ഷിക്കും. കകാടതി മചേവുകൾക്കായി ഒരു എൽഇരി (LEP) കകാടതി
ഉരകയാക്താവിനും
പ്രതികാരം
ആകരാരിക്കുന്ന
ഒരു
വയക്തിക്കും
നഷ്ടരരിഹാരം നൽകാനും എ ്െിസി (FBC) സമ്മതിച്ചു.
ശീർഷകം ആറ് നടൊക്കുന്നതിന് രൗരാവകാശ വിഭാഗ്ം ഏമറ മുൻഗ്ണ്ന
നൽകുന്നു. രൗരാവകാശ വിഭാഗ്മത്തക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
അതിന്മറ മവെ്വസറായ www.justice.gov/crt-ൽ േഭയമാണ്്. കൂടാമത രരിമിതമായ
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം, ശീർഷകം ആറ് എന്നിവമയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
www.lep.gov-ൽ
േഭയമാണ്്.
മരാതുജനങ്ങൾക്ക്
സാധയമായ
രൗരാവകാശ
േംഘനങ്ങൾ https://civilrights.justice.gov/report/ ൽ റികൊർട്ട് മചയ്യാം.

