ARKUSZ INFORMACYJNY
DOSTĘP DO USŁUG JĘZYKOWYCH W RAMACH
PROGRAMU IZOLACJI AKUSTYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH
W OKOLICY PORTU LOTNICZEGO CHICAGO-O’HARE
Informacje podstawowe
11 sierpnia 2000 r. prezydent Bill Clinton podpisał rozporządzenie wykonawcze 13166 Poprawa dostępu do
usług dla osób o ograniczonej znajomości jęz. angielskiego, które wymaga, aby agencje federalne
rozpoznawały potrzebę świadczenia usług dla osób o ograniczonej znajomości jęz. angielskiego (Limited
English proficiency, „LEP”) oraz wdrożyły system zapewniający odpowiedni dostęp do usług pomocy
językowej. Tego samego dnia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (Department of Justice,
„DOJ”) określił standardy zgodności oraz strukturę ramową w wytycznych dotyczących polityki
Egzekwowania tytułu VI ustawy o prawach człowieka z 1964 r. – dyskryminacja na podstawie pochodzenia
narodowego przeciwko osobom o ograniczonej znajomości języka angielskiego („Wytyczne LEP”), aby pomóc
agencjom federalnym w opracowaniu dokumentów wytycznych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym
13166 DOJ przyjął ostateczną wersję Wytycznych dla odbiorców pomocy finansowej dotyczących tytułu VI
– Zakazu dyskryminacji na podstawie pochodzenia narodowego mającej wpływ na osoby o ograniczonej
znajomości języka angielskiego („Wytyczne DOJ dotyczące LEP”), które weszły w życie 12 czerwca 2002 r.
Aby wyjaśnić obowiązki odbiorców pomocy finansowej, amerykański Departament Transportu (Department
of Transportation, „DOT”) opublikował swoje Wytyczne w zakresie polityki dotyczące obowiązków odbiorców
wobec osób o ograniczonej znajomości języka angielskiego („Wytyczne DOT dotyczące LEP”) 14 grudnia
2005 r. Jako że Federalna Administracja Lotnictwa (Federal Aviation Administration, „FAA”) jest instytucją
podlegającą DOT zobowiązaną do przestrzegania „Wytycznych DOT dotyczących LEP” oraz przekazuje granty
federalne na rzecz Programu Izolacji Akustycznej Lokali Mieszkalnych w okolicy Portu Lotniczego ChicagoO’Hare (O’Hare Residential Sound Insulation Program, „RSIP”) dla miasta Chicago („Miasta”), Miasto jest
zobowiązane do zapewnienia pomocy językowej mieszkańcom o ograniczonej znajomości języka
angielskiego, którzy uczestniczą w programie RSIP.
Dnia 28 lipca 2014 r. burmistrz Rahm Emanuel ogłosił utworzenie Komisji Doradczej ds. Dostępu do Usług
Językowych, która spotykała się przez kilka miesięcy i opracowała zestaw zaleceń dla Miasta. Zgodnie z tymi
zaleceniami 6 maja 2015 r. Rada Miasta przyjęła zarządzenie dotyczące dostępu do usług językowych
nakazujące wszystkim wydziałom miasta świadczącym bezpośrednie usługi publiczne („wydziały Miasta”)
opracowanie i wdrożenie planów dostępu do usług językowych w celu zapewnienia mieszkańcom
odpowiedniego dostępu do programów, usług i aktywności organizowanych przez Miasto, bez względu na
poziom znajomości języka angielskiego.
Cel
W ramach starań podejmowanych na terenie całego miasta, aby zapewnić swoim mieszkańcom odpowiedni
dostęp do usług świadczonych przez Miasto oraz do jego zasobów i programów, Wydział Lotnictwa miasta
Chicago (Chicago Department of Aviation, „CDA”) oferuje usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych
dla uczestników programu O’Hare RSIP o ograniczonej znajomości języka angielskiego. Celem jest
zapewnienie przystępności językowej RSIP dla wszystkich mieszkańców, którzy kwalifikują się do udziału w
programie. CDA uważa, że zapewnienie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych przyczyni się do
zwiększenia liczby uczestników RSIP oraz poprawi komfort uczestnictwa dla właścicieli domów
kwalifikujących się do udziału w programie o ograniczonej znajomości języka angielskiego.
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TABELA 1

Uprawnienie
Rozporządzenie Miasta dotyczące dostępu do usług językowych nakazuje wydziałom Miasta „zapewnienie
usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych dla każdego języka innego niż angielski, którym posługuje
się populacja o ograniczonej znajomości języka angielskiego lub o braku takiej znajomości, stanowiąca 5%
lub 10 000 osób, w zależności od tego która z tych liczb jest niższa, na podstawie różnych istotnych źródeł,
w tym danych ze spisu ludności Stanów Zjednoczonych”.
W ramach starań, które mają na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi tłumaczeń
dokumentów pisemnych zgodnie z tytułem VI oraz dotarcie do większej liczby uczestników LEP, CDA będzie
korzystać z bardziej surowych punktów odniesienia wyznaczonych przez zasady „bezpiecznej przystani”
Wytycznych DOT dotyczących LEP, które stanowią, że „odbiorca DOT zapewnia pisemne tłumaczenie
najważniejszych dokumentów dla każdej kwalifikującej się grupy LEP stanowiącej 5% lub 1000 osób, w
zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, z populacji, która kwalifikuje się do obsługi lub na którą
to postanowienie może wywrzeć wpływ”.
Poprzez nałożenie danych ze spisu ludności Stanów Zjednoczonych z 2010 r. oraz 65 średnich poziomów
hałasu w ciągu dnia i w nocy z map akustycznych dla programu modernizacji O’Hare zatwierdzonego przez
FAA, CDA przygotował listę głównych języków, którymi posługuje się ludność zamieszkująca obszar O’Hare
RSIP, obejmujący następujące społeczności: Bensenville, Chicago, Des Plaines, Norridge, Park Ridge,
Rosemont, Schiller Park, Unincorporated Cook County, Unincorporated DuPage County i Wood Dale (patrz
tabela 1 na kolejnej stronie).
Języki inne niż język angielski, którymi posługuje się ponad 5% lub 1000 osób z ludności zamieszkującej
obszar O’Hare RSIP, to język hiszpański i język polski. Z tego względu najważniejsze dokumenty zostaną
przetłumaczone na język hiszpański i polski. Na żądanie CDA zleci tłumaczenie najważniejszych dokumentów
na dodatkowe języki.
Aby dotrzeć do większej liczby osób o ograniczonej znajomości języka angielskiego, CDA zamieści we
wszystkich najważniejszych dokumentach informację o dostępności pomocy językowej dla osób o
ograniczonej znajomości języka angielskiego. Oprócz hiszpańskiego i polskiego powiadomienie zostanie
przetłumaczone na język włoski, tagalski i arabski. Tymi językami posługuje się ponad 0,35% populacji
obszaru objętego programem O’Hare RSIP i przekracza ona próg odniesienia określony dla Miasta, który
jest stosowany w zaleceniu Miasta dotyczącym nowych Amerykanów i stanowi grupę 10 000 osób w
całkowitej liczbie mieszkańców Chicago. 1
Usługi językowe w ramach RSIP oferowane dla mieszkańców w pobliżu portu lotniczego ChicagoO’Hare

•

Najważniejsze dokumenty zostały przetłumaczone na język hiszpański i polski.

•

Na żądanie najważniejsze dokumenty zostaną przetłumaczone na dodatkowe języki.

•

Powiadomienia informujące osoby o ograniczonej znajomości języka angielskiego o bezpłatnej
pomocy językowej zostało przetłumaczone na język hiszpański, polski, włoski, tagalski i arabski.

•

Dostępny jest również personel dwujęzyczny (angielsko-hiszpański i angielsko-polski). W przypadku
języków, dla których dwujęzyczny personel nie jest dostępny, na żądanie zostanie udostępnione
tłumaczenie przez telefon.

Mimo że inne języki słowiańskie stanowią 1,14% mieszkańców obszaru O’Hare RSIP, ta grupa językowa
obejmuje 11 różnych języków i jest mało prawdopodobne, że któryś z tych 11 języków przekroczy wartość
progową wynoszącą 0,35% ludności.
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Język
Angielski
Hiszpański
Polski
Inne języki słowiańskie
Włoski
Tagalski
Arabski
Gudźarati
Serbsko‐chorwacki
Grecki
Urdu
Hindi
Inne języki azjatyckie
Chiński
Inne języki indoeuropejskie
Niemiecki
Koreański
Węgierski
Francuski
Japoński
Rosyjski
Kreolski
Inne języki indyjskie
Inne
Języki mon‐khmer
Skandynawskie
Hebrajski
RAZEM

Liczba
ludności
49,348
4,961
3,248
691
624
275
275
194
189
178
167
99
96
90
74
61
39
32
27
22
19
17
14
12
11
9
8
60,780

Procent liczby
ludności
81.19%
8.16%
5.34%
1.14%
1.03%
0.45%
0.45%
0.32%
0.31%
0.29%
0.27%
0.16%
0.16%
0.15%
0.12%
0.10%
0.06%
0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
100%

Tabela 1 Uwagi
1. Ten zbiór danych zawiera wartości szacunkowe dotyczące głównego języka, jakim posługuje się ludność ze spisów
ludności Stanów Zjednoczonych, które pokrywają się z danymi z mapy akustycznej i obejmują co najmniej jeden
dom uczestniczący w programie RSIP zgodnie z opisem na następnej stronie.
2. Dla wszystkich języków innych niż angielski te wartości szacunkowe obejmują liczbę mieszkańców w wieku 5 lat lub
starszych, którzy „posługują się językiem angielskim na poziomie niższym niż bardzo dobry”.
3. Zgodnie z wykazem kodów języków głównych Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych języki wymienione jako
„inne” w tej tabeli to:
• Inne języki słowiańskie: białoruski, ukraiński, czeski, kaszubski, łużycki, słowacki, bułgarski, macedoński,
chorwacki, serbski i słoweński.
• Inne języki azjatyckie: języki tureckie, drawidyjskie i tybeto‐birmańskie.
• Inne języki indoeuropejskie: języki pidżynowe kreolskie na bazie języka angielskiego, języki germańskie,
romańskie, rumuński, romansz, celtyckie, albański, słowiańskie, bałtyckie, armeński, irański, indyjski, fiński,
estoński, lapoński i inne języki uralskie.
• Inne języki indyjskie: indyjski, bengalski, pandżabski, marathi, bihari, radżastani, orija, asamski, kaszmirski,
nepalski, sindhi, pakistański, syngaleski i romski.
• Inne: języki semickie, afroazjatyckie, nilo‐saharyjskie, nigero‐kongijskie, języki autochtoniczne Ameryki Północnej
oraz języki Ameryki Środkowej i Południowej.
Źródło: Ankieta dotycząca społeczności amerykańskich (American Community Survey, ACS) (2015) – 5‐letni okres szacunkow

