
  
 

 

   
 

 

 
 
 

 للنشر الفوري 
 

دارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في والية ميشيغان المكتب اإلعالمي إل  
EGLE Media Office, EGLE-Assist@Michigan.gov, 517-284-9278 

  
المتحدثة باسم إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان   غرينبرغ، جيل   

GreenbergJ@Michigan.gov, 517-897-4965 
 

 
لذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية أول خطة  إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في والية ميشيغانتصدر   

 تعزز االرشادات الوصول إلى برامج اإلدارة وخدماتها 

لمحدودي   (EGLE)أصدر مكتب الدفاع العام عن العدالة البيئية خطة إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في والية ميشيغان  

 .(LEPإتقان اللغة اإلنجليزية )

 

( إرشادات على مستوى اإلدارة لألشخاص الذين ال  EGLEتحدد خطة إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )

يتكلمون اإلنجليزية كلغة أساسية و/أو الذين لديهم قدرة محدودة على القراءة أو الكالم أو الكتابة أو فهم اللغة اإلنجليزية لضمان  

 .اإلنصاف والعدالة البيئية عن طريق إتاحة إمكانية الوصول إلى البرامج والخدمات

 
العامة في مجال العدالة البيئية، "إن ضمان وصول الجميع على قدم ، المحامية  (Regina Strong)  وقالت ريجينا سترونغ

  ”.(EGLEالمساواة هو عامل رئيسي للعدالة البيئية وهو أولوية بالنسبة إلدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )
واسعا  “ إطارا  اإلدارة،  نطاق  على  التوجيه  توفير  خالل  من  الخطة،  هذه  أفضل   والبرامج،لألقسام  وتوفر  يتضمن  والذي 

 . ”باإلضافة إلى عناصر من التعليقات العامة الممارسات،
 

وكذلك الردود   ،الخطةيوما. ويمكن االطالع على  45تم تلقي العديد من التعليقات خالل فترة تعليق مدتها  الماضي،وفي العام 

 :على التعليقات على الموقع الشبكي للمكتب باللغات اإلنكليزية والعربية واإلسبانية على العنوان التالي

www.Michigan.gov/environmentaljustice 

 

  الحواجز، وإزالة    اللغوية،بما في ذلك تحديد األفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة    اإلدارة، وتسلط الخطة الضوء على عمليات  

 . لكافة األفراد الناطقين لمختلف اللغاتفضال عن عمليات اإلخطار والتوعية للوصول  الموظفين،وتدريب  الدعم،وسبل تقديم 

 

 (Gretchen Whitmer)للعدالة البيئية بموجب األمر التنفيذي لحاكمة الوالية غريتشن ويتمر تم إنشاء مكتب المحامي العام 
خارجي وداخلي ومحفز لضمان العدالة البيئية في جميع أنحاء الوالية. ويعمل المكتب    محامي دفاعليكون بمثابة    2019-06

ة الوالية لرفع مستوى االهتمامات والتنسيق عبر  ، مع خط مباشر إلى مكتب حاكمEGLEبوصفه وكالة من النوع األول داخل 
ويعمل المكتب أيضا على معالجة وحل الشواغل والشكاوى المتعلقة بالعدالة البيئية وتعزيز العدالة واإلنصاف  حكومة الوالية.  

 في مجال البيئة في ميشيغان. 

 إدارة البيئة 

 الطاقة في والية ميشيغان و  الكبرى والبحيرات
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