_خدمات التحصيل اللغوي_
تضمن خدمات التحصيل اللغوي لمحدودي إتقان
اللغة اإلنكليزية ( )LEPالمساواة في الحصول
الخدمات ،بما في ذلك الترجمة الهاتفية،
على هذه لجعل
والترجمة الشخصية ،وترجمة الوثائق الحيوية،
وتدريب موظفي المدينة.
توفر مدينة بولينغ غرين سهولة الحصول على
اللغة لألشخاص الذين ال يتكلمون ،أو يقرأون ،أو
يكتبون ،أو يفهمون اإلنكليزية .يمكنك الحصول
على خدمات الترجمة المجانية عندما تحتاج إلى
حيث
مساعدة أو معلومات من أية إدارة تابعة للمدينة.

القيادة والتواصل

إشتراك القادة المحليين
والمقيمين من خلفيات متنوعة
بالتواصل اإليجابي ،وتطوير
الخطط والبرامج والجاليات لجعل
المكان نابضا بالحياة حيث تقيم
مواهب الجميع وتنمى.

المساواة في التحصيل

تقليل الحواجز للحصول على الخدمات
والمشاركة بحيث تكون خدمات المدينة
متوفرة لجميع المقيمين.

تعزيز فرص الترابط المدني

سخير طاقات

للتأكد من أن القادمين الجدد
يشاركون كلية في المجتمع
المدني ،وزيادة فرصهم في
المجتمع ،والقيادة ،والمواطنة.

تسريع الفرص اإلقتصادية
والتعليمية

_سلسلة "الجار الجديد"_
سلسلة "الجار الجديد" دورة تثقيفية لموظفي
ومجتمع المدينة للتعرف على التاريخ ،والتقاليد
الثقافية ،واألطعمة ،والرقصات وأشياء أخرى من
مجاميع ثقافية محددة ممثلة في مدينة بولينغ
غرين؛ وتعقد دورة سلسلة "الجار الجديد" مرة
واحدة في السنة.

تسخير الطاقات الكاملة لكافة
المقيمين .يمتلك القادمون الجدد
المهارات ،واإلمكانيات ،والتعليم،
حيث أن أنظمة التطور اإلقتصادي
مهيأة لإلستفادة من المواهب
المحلية الجديدة والموجودة.

جاليات مترابطة وآمنة

رعاية الثقة وبناء عالقات بين
المهاجرين والجاليات المستقبلة
لهم ،وبناء الجسور داخل وعبر
إدارات المدينة.

لجنة
إتصال
الجاليات
العالمية
_______________________________
تخدم لجنة إتصال الجاليات العالمية في مدينة
بولينغ غرين عملية تنسيق دور المدينة في
التواصل والعمل بشكل فعال مع الجاليات العالمية
المتنوعة الممثلة في بولينغ غرين ،وتعمل كمدافعة
لألشخاص محدودي إتقان اللغة اإلنكليزية ()LEP
من الذين يسعون للحصول على خدمات المدينة.

اليدا بيكر
إختصاصي الخدمات
اإلجتماعية/لجنة إتصال
الجاليات العالمية
هاتف)270( 393 -3766 :
Leyda.becker@bgky.org

_أكاديمية األميركيين الجدد_
أكاديمية األميركيين الجدد برنامج مجاني
للقيادة والتدريب برعاية مدينة بولينغ غرين
والذي يشجع األميركيين الجدد على فهم
والمشاركة في حكومة المدينة.

إتصل بنا:
اليدا بيكر
إختصاصي الخدمات اإلجتماعية/لجنة إتصال
الجاليات العالمية
خدمات الحي والخدمات اإلجتماعية
 707شارع إيست مين
صندوق بريد 430
بولينغ غرين ،كنتاكي 42102
رقم الهاتف)270( 393 -3766 :
البريد األلكترونيleyda.becker@bgky.org :
الموقع األلكتروني:
www.bgky.org/ncs/icl.php

شبكة موارد األصدقاء ،أو كما تسمى باإلسبانية
) ،(Red de Recursos Amigosشبكة
لمجموعة من القادة من الجالية اإلسبانية والجنوب
أمريكية في بولينغ غرين ،حيث تركز هذه المجموعة
على تجسير الفجوة المعلوماتية بين الجالية
والخدمات المتوفرة.
األخبار األلكترونية ثنائية اللغة :يمكن للمواطنين
االشتراك لتلقي رسائل البريد اإللكتروني ،بما في ذلك
نشرة إخبارية باللغتين اإلسبانية واإلنكليزيةعن
طريق زيارة الموقع األلكتروني www.bgky.org

المجلس اإلستشاري للجاليات
العالمية ( )ICACفي مدينة
___بولينغ غرين____
يوجه المجلس اإلستشاري للجاليات العالمية
المشورة إلى لجنة إتصال الجاليات العالمية
بخصوص إحتياجات المهاجرين والالجئين
المقيمين في بولينغ غرين .يركز المجلس على
التنمية االقتصادية،ومستوى المعيشة ،والسالمة
العامة ،وإنعاش أحياء المدينة ،وتقديم الخدمات.

شبكة موارد االصدقاء ( Amigos
)Resource Network

_إستقبال األميركيين الجدد_
إستقبال األميركيين الجدد إحتفال سنوي
للتعرف على المواطنين المتجنسين حديثا من
بولينغ غرين.

خدمة الرسائل النصية التنبيهية :إلستالم رسالة
نصية لمعلومات ذات صلة بالمدينة ،باللغة االسبانية،
قم بإرسال رسالة نصية بالكلمات ""AmigosBG
إلى 555 -888

ال نوسترا )(La Nuestra
"ال نوسترا" هو البرنامج اإلذاعي اإلسباني الوحيد
في بولينغ غرين ،والية كنتاكي؛ ويبث حيا على راديو
 WKCTبعد ظهر كل يوم أحد من  3:00مساء
وحتى  5:00مساء ،ويستضيف لجنة إتصال الجاليات
العالمية البرنامج األسبوعي حول خدمات المدينة
ومعلومات عن الجاليات.

