
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلف�ة
الحقوق   قانون  من  السادس  الباب  �حظر 

� ع� أساس العرق   1964المدن�ة لعام   التمي�ي
امج واأل�شطة   ي ال�ب

أو اللون أو األصل القو�ي ��
بأن   ا  إقرار� ف�درال�ة.  مال�ة  مساعدة  تتل�ت  ي  الىت
المنخفض   الدخل  ذات  والمجتمعات  األح�اء 
تتحمل أعباء بيئ�ة �شكل غ�ي متناسب، �فرض  

التنف�ذ  بمعالجة    12898ي رقم  األمر  ام  � االل�ت
البيئ�ة   الملونة  لالعدالة  ة  الب�ش الدخل  و ذوي 

رقم   التنف�ذي  األمر  و�تطلب  المنخفض، 
ي المساعدة المال�ة الف�درال�ة    13166

من متل�ت
ال�فاءة   ذوي  إ�  هادف  وصول  توف�ي 

�ة � ي اللغة اإلنجل�ي
 . المحدودة ��

الف�درال�ة، �جب ع�   ا لألموال  بصفتها متلق��
دي�ج سان    (الجمع�ة)   للبلد�اتو  ج مع�ة 

إل   يها التأ�د من أن جميع الخدمات والوصول 
التخط�ط   عمل�ات  ي 

�� المشاركة  ع�  والقدرة 
بغض النظر عن    ة قدمم�شكل منصف و موزعة  

ي عام  
�� . ،  2012العرق أو اللون أو األصل القو�ي

الف�درال�ة العبور  إدارة  ا  أصدرت  منشور�
اال  ع�  الوكاالت  لهذە  لمساعدة  متثال 

جمع�ة تقد�م برنامج  ال التف��ضات. ُ�طلب من  
سنوات   ثالث  الف�درال�ة كل  العبور  إدارة  إ� 

إلرشادات   االمتثال  السادس   الباب إلثبات 

النقل  إل  وزارة  ولوائح  الف�درال�ة  العبور  دارة 
 .األم��ك�ة

ي   
�� التف��ض،  لهذا  ا  ،  2021يوليو    23وفق�
إدارة   مجلس  القرا الاعتمد  رقم  جمع�ة  ر 

برنامج  01- 2022 ع�  يوافق  الذي  الباب  ، 
 .2021جمع�ة ل السادس ل

 
 العنا� األساس�ة

برنامج  لالباب   �عد   2021جمع�ة  لالسادس 
ع�   بالتخط�ط  المتعلقة  لأل�شطة  ا  ملخص�

الماض�ة   الثالث  السنوات  مهمة  و مدار  أداة 
ي  

موظ�� جميع    الجمع�ةلمساعدة  تنف�ذ  ي 
��

نامج   ال�ب �أخذ  �ة.  � تمي�ي غ�ي  بط��قة  األ�شطة 
المدن�ة   الحقوق  وال�ات  من  المبادرة  زمام 
مجلس   ام  � وال�ت البيئ�ة،  والعدالة  الف�درال�ة 

بالعدالة   ي    وسع�هاإلدارة 
�� اإلنصاف  دمج  إ� 

 .الجمع�ةجميع جوانب عمل 
محّدثة   �دّ�ة  أوصاف  ع�  نامج  ال�ب �حتوي 

واإل  والجداول  للعمل�ات  والب�انات  جراءات 
�ستخدمها   ي  الىت لضمان  الوالخرائط،  جمع�ة 

المال�ة   للمساعدات  ي  � التمي�ي غ�ي  االستخدام 
�كون   أن  ض  المف�ت من  وتم��رها.  الف�درال�ة 

ا   ومف�د� للقراءة  قابً�  ا  و�حدث  مستند�
 .باستمرار

معلومات   نامج  لل�ب الرئ�س�ة  النقاط  �شمل 
 :حول

النقل    » تخط�ط  خالل  أ�شطة  اإلقل��ي 
والمشار�ــــع  للتق��ر،  ي  الزمى� الجدول 

 والخطط الرئ�س�ة األخرى 
االجتماع�ة    » العدالة  وتحل�الت  عمل�ات 

ي   الزمى� الجدول  مدار  ع�  أج��ت  ي  الىت
نامج   لل�ب

فرص المشاركة العامة الهادفة مع السكان     »
� المحمي ن   بموجب الباب السادس، بمني

� الملون فيهم  الدخل المنخفض  يذو و   ني
لدعم    » المستف�دين  ومراقبة  مساعدة 

ي 
بما �� السادس،  الباب  للوائح  امتثالهم 

لتقد�م   المبذولة  الجهود  ذلك 
 �  المساعدة للمستف�دين المحتملني

اللغ��ة لضمان قدرة     » المساعدة  أ�شطة 
اللغة   ي 

�� المحدودة  ال�فاءة  ذوي 
ي  

�� والمشاركة  الوصول  ع�  �ة  � اإلنجل�ي
 ط�ط أ�شطة التخ

السادس     » الباب  من  المساعدة  تفاص�ل 
تقدمها   ي  ي  الالىت لوكالىت ي  عبور  جمع�ة 

��
ي    تران��ت   المنطقة، مقاطعة نورث كاونىت

و�وليتان تران��ت  ونظام م�ت

 
 

 للم��د من المعلومات 
�ل �سخة من برنامج الباب السادس للجمع�ة   �  SANDAG.org/CivilRightsأو لم��د من المعلومات، الرجاء ز�ارة  2021لت��

 

 

Free Language Assistance | Ayuda gratuita con el idioma | Libreng Tulong sa Wika | Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 

помощь  языковая  Бесплатная | 無料の言語支援 |   رایگان  زبان   کمک |  지원  언어  무료  |   مجانیة  ترجمة  مساعدة  |  免费语言协助 |  免費語言協助 
Assistência linguística gratuita | मुफ़्त भाषा सहायता | Assistance linguistique gratuite | ជំនួយភសឥតគិតថ្◌�ៃល 

ఉచిత భాషా సహాయంం | ການຊ່່ວຍເຫຼືືອດ້້ານພາສາຟຣີີ | Kaalmada Luqadda ee Bilaashka ah | Безкоштовна мовна допомога 

sandag.org/LanguageAssistance | (619) 699-1900 
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https://www.sandag.org/about/civil-rights
http://sandag.org/LanguageAssistance
http://www.twitter.com/SANDAG
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http://www.youtube.com/SANDAGregion
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