
1. OSWIADCZENIE POLITYKI W KWESTII OGRANICZONEJ
ZNAJOMOSCI ANGIELSKIEGO

(Uaktualnione i Zatwierdzone w maju 2013 r.)*

Oddzial Slldowy Stanu Connecticut zobowillZUje siy do zapewniania znaczllcego dostypu
do ustroju slldowego oraz jego programow i uslug. Oddzial zabrania dyskryminacji na
podstawie narodowosci, lllcznie z dyskryminacjll przeciwko osobom z Ograniczonll
Znajomoscill Angielskiego (Limited English Proficient, w skr6cie LEP). Osoby LEP to te,
dla ktorych jyzyk angielski nie jest jyzykiem ojczystym i ktore majll ograniczonll
umiejytnosc czytania, mowienia, pisania lub rozumienia w jyzyku angielskim.

Prawo Federalne, konkretnie IV Rozdzial Ustawy 0 Prawach Obywatelskich z 1964 r.,
Ustawa Omnibus 0 Ograniczaniu Przestypczosci i 0 Bezpiecznych Ulicach z 1968 r.,
Ustawa 0 Ofiarach Przestypstw z 1984 r. oraz Ustawa 0 Zapobieganiu Przestypczosci
Nieletnich z 1974 r. zabrania dyskryminacji na podstawie narodowosci. Zakaz
dyskryminacji w IV Rozdziale na podstawie narodowosci, wedlug interpretacji Slldu,
obejmuje rowniez dyskryminacjy na podstawie znajomosci jyzyka angielskiego.
Osobom LEP nalezy zapewnic znaczllcy dostyp do programow i uslug. Zapewnianie
znaczllcego dostypu generalnie dotyczy uslug tlumaczenia ustnego w polllczeniu z
pisemnym tlumaczeniem waznych dokumentow.

Oddzial Slldowy podjlll dzialania w celu zapewnienia znaczllcego dostypu do systemu
slldowego osobom z ograniczonll znajomoscill angielskiego.

Komitet do spraw Ograniczonej Znajomosci Angielskiego
Przewodniczllcy Trybunalu wyznaczyl Komitet do spraw Ograniczonej Znajomosci
Angielskiego i nakazal mu "usunllC bariery do obiektow, procesow i informacji ktore
stojll przed osobami z ograniczonll znajomoscill angielskiego." Komitet przeprowadzil
szczegolowe ankiety uzytkownikow wewnytrznych i zewnytrznych w celu stworzenia
licznych rekomendacji, z ktorych wiele zostalo wprowadzonych w zycie.
Komitet dziala na biezllCO; szczegolowe informacje odnosnie jego dzialail mozna znalezc
na stronie:
http://www.jud.ct.gov/Committees/pst/lep/default.htm.

Uslugi Tlumaczy Ustnych i Pisemnych
Oddzial Slldowy zawiera Jednostky Uslug Tlumaczy Ustnych i Pisemnych w swoim
Oddziale Operacyjnym Wy:zszego Slldu. Jednostka ta byla zalozona przez Oddzial
Slldowy w celu udzielania bezplatnych uslug osobom z ograniczonll znajomoscill
angielskiego w slldzie i postypowaniach zwillzanych z slldem. Oddzial Slldowy Stanu
Connecticut jest czlonkiem Rady Koordynatorow Dostypu do Uslug Jyzykowych (CLAC,
Council o/Language Access Coordinators) Krajowego Centrum Slldow Stanowych
(NCSC). CLAC, skladajllca siy z okolo 46 stanow czlonkowskich, miala swoj poczlltek
jako Konsorcjum ds. Dostypu do Uslug Jyzykowych w Slldach (pierwotnie zalozonym
jako Konsorcjum ds. Zaswiadczania Tlumaczy Slldowych w 1995 r.). Rada poswiycona
jest sprawiedliwosci, prawosci, sluzbie i wspolpracy poprzez inspirowanie i
umozliwianie swoim czlonkom "promowania rownego dostypu do sprawiedliwosci w



s~dach i trybunalach poprzez usuniycie barier jyzykowych dla os6b z ograniczon~

znajomosci~ angielskiego." Jedn~ sposr6d wielu korzysci czlonkowstwajest dostyp do
egzamin6w sprawdzaj~cych bieglose w celu zaswiadczania tlumaczy.

JednYffi z cel6w Jednostki Uslug Tlumaczy Ustnych i Pisemnych jest zapewnienie
znacz~cego dostypu do s~d6w poprzez udostypnianie wykwalifikowanych i szkolonych
tlumaczy wszystkim z ograniczon~ znajomosci~ angielskiego we wszystkich s~dach i
postypowaniach zwi~anych z s~dem. Dotyczy to stron LEP jak r6wniez innych os6b
LEP, kt6rych obecnose lub uczestnictwo w postypowaniu s~dowYffi jest stosowne.

Tlumacze S~dowi sluz~ w s~dach stanu Connecticut, pomagaj~c w zapewnianiu
wlasciwego procesu s~dowego osobom z ograniczon~ znajomosci~ angielskiego.
Tlumacze s~dowi nie tylko musz~ bye dwujyzyczni i dwukulturowi, lecz takze
wyksztalceni w angielskim i drugim jyzyku, oraz musz~ posiadae umiejytnose
tlumaczenia mowy na rozmaitych poziomach w postypowaniach s~dowych.

Opr6cz tlumaczeii ustnych, Oddzial oferuje tlumaczenia pisemne. Wykorzystywana jest
nowa technologia w celu rozwijania i przyspieszania tlumaczeii materia16w
inforrnacyjnych i dokument6w.

Telefoniczne Uslugi J«zykowe
Oddzial S~dowy Stanu Connecticut zawar! umowy 0 telefoniczne uslugi jyzykowe
umozliwiaj~cepracownikom s~dowYffi komunikacjy z osobami z ograniczon~

znajomosci~ angielskiego przez telefon. Ta pomoc jyzykowa jest dostypna w ponad 170
jyzykach, 24 godziny na doby, 7 dni w tygodniu we wszystkich s~dach i innych
budynkach Oddzialu S~dowego, m.in. w biurach kurator6w s~dowych, biurach sluzb
egzekwowania wyroku, oraz w centralnYffi biurze mandat6w.

Internet i Intranet
Oddzial S~dowy Stanu Connecticut umiescil inforrnacjy odnosnie Ograniczonej
Znajomosci Angielskiego na swoich stronach internetowych oraz Intranetowych. Strona
internetowa zawiera m.in. Plan Dostypu do Uslug Jyzykowych, oswiadczenie polityki w
kwestii LEP, odpowiedzi na CZysto zadawane pytania, procedury wnoszenia zazalenia
oraz linki do rozmaitych zasob6w. Na stronie Intranet pracownicy znajd~ wewnytrzne
procedury administracyjne dotycz~ce uslug tlumaczy ustnych i pisemnych.

Ponadto, Oddzial S~dowy Connecticut przetlumaczyl niekt6re strony internetowe na
jyzyki hiszpaiiski, polski oraz portugalski. Wejdz na strony:
http://www.jud.ct.gov/Committees/pst/lep/default.htm. Zostaly r6wniez przetlumaczone
publikacje oraz materialy inforrnacyjne.

Szkolenie Pracownik6w
Oddzial opracowal program szkoleniowy w celu zwiykszenia swiadomosci wsr6d
pracownik6w 0 federalnych antydyskrYffiinacyjnych prawach, ustawach i wytycznych,
oraz aby upewnie siy, ze wszyscy pracownicy rozumiej~ obowi~zek Oddzialu S~dowego

zapewniania znacz~cego dostypu do inforrnacji i uslug osobom z ograniczon~



znajomosci~ angielskiego. Program ten r6wniez oferuje pracownikom szkolenie
wrazliwosci kulturowej oraz materialy pouczaj~ce w jaki spos6b moma uzyskac pomoc
tlumacza w razie natychmiastowej potrzeby jak r6wniez w przyszlym terminie.

Materialy Rozpoznawania Jl(zvka
Oddzial S~dowywydrukowal plakaty rozpoznawania jyzyka do uzytku w biurach, lobby,
recepcjach i innych stosownych miejscach; dostypne s~ we wszystkich budynkach
Oddzialu.

Zostaly wydrukowane kartki do umieszczenia na biurkach dla pracownik6w z informacj~

odnosnie procedury uzyskania pomocy tlumacza.

*Komitet do spraw LEP bydzie przeprowadzac okresowy przegl!ld niniejszej polityki, wedlug swojego
uznania, lecz nie rzadziej niz raz na dwa lata, i zalecane zmiany byd!l zglaszane Naczelnemu
Administratorowi S!ldowemu do zatwierdzenia.


