
Title VI-ի Ծանուցում արտոնակիրներին  
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն 
 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությունը, որը պատասխանատու է Փասադենայի 
շրջանի Արագընթաց տրանսպորտային համակարգի (Pasadena Area Rapid Transit System, 
ARTS) և Փասադենայի Dial-A-Ride-ի պլանավորման ու շահագործման համար, հանձնառու է 
ապահովել, որ ի կատարումն Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ ԱՄՆ Օրենքի 
Գլուխ VI-ի (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), որևէ անձ դուրս չթողնվի իր 
ծառայություններից, և որևէ անձի չմերժվեն իր ծառայությունները` այդ անձի ռասայական 
պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման բերումով: Ի հավելումն 
Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ Օրենքի Գլուխ VI-ի, Փասադենա քաղաքի 
Տրանսպորտի վարչությունը նաև արգելում է սեռական պատկանելության, տարիքի, 
հաշմանդամության, կրոնական պատկանելության, առողջական վիճակի, ամուսնական 
կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման վրա հիմնված խտրականությունը։ Հավելյալ 
տեղեկատվության, կամ հայցի ձև լրացնելու համար 
այցելեք http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/ կամ զանգահարեք (626)-
744-4055. 
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Title VI-ի հայցերի ներկայացման կարգը 
 
Ցանկացած անձ, ով իր կարծիքով ենթարկվել է Փասադենա քաղաքի ARTS կամ Dial-a-Ride 
ծրագրերի կողմից ապօրինի խտրականության որևէ դրսևորման, կարող է հայց ներկայացնել 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն։ Title VI-ի հետ կապված հարցերում 
Փասադենա քաղաքի որդեգրած քաղաքականության մասին հավելյալ տեղեկության համար 
այցելեք http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/։  
 
Անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ հաճախորդներն օգնության կարիքի դեպքում 
կարող են այցելել http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/ ցուցումների համար։  
 
Title VI-ի հայցն անհրաժեշտ է ներկայացնել խտրականության ենթադրյալ դրսևորման օրից 
մինչև 180 օր ընկած ժամանակահատվածում։ Գրավոր հայցերը պետք է ներկայացվեն 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն՝ City of Pasadena Transit Division, 221 E. 
Walnut Street, Suite 199, Pasadena, CA 91101, Attn: Transit Manager/Customer Relations հասցեով, 
կամ առցանց․ Քաղաքացիական իրավունքների ոտնահարման մասին հայցի առցանց ձևը 
(Հավելված 1) (Civil Rights Complaint Form, Attachment 1) կարելի է գտնել Փասադենայի 
Տրանսպորտի վարչության կայքէջում՝ http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/։  
 
Փասադենա քաղաքի ցանկացած աշխատակից, ով տեղյակ է դառնում Title VI-ի ներքո հայցի 
մասին, պետք է անմիջապես կապվի Տրանսպորտի վարչության հետ՝ դրան հետագա վարույթ 
տալու համար։  
 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությանը քաղաքացիական իրավունքների հարցերով 
հայցի ներկայացման կարգին ի հավելումն, հայցվորը կարող է ռասայական 
պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման հարցերով բողոք ներկայացնել 
Տրանսպորտի դաշնային վարչության Քաղաքացիական իրավունքների Գրասենյակի 
Տարածաշրջան IX, հետևյալ հասցեով․ Federal Transit Administration (FTA), Office of Civil 
Rights, Region IX, 201 Mission Street, Suite 1650, San Francisco, California 94105-1839: 
 
Անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ հաճախորդներն օգնության կարիքի դեպքում 
կարող են նաև զանգահարել քաղաքային Տրանսպորտի վարչություն՝ (646)-744-4055։ 
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Title VI-ի հայցերի քննարկման կարգը 
 
Տրանսպորտի վարչությունը քննարկում է Title VI-ի ներքո ներկայացված յուրաքանչյուր 
հայց՝ որոշելու դրա նկատմամբ Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչության 
իրավասությունը, ելնելով այն հանգամանքից, թե արդյո՞ք ներկայացված հայցը վերաբերում է 
ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման վրա հիմնված 
խտրական վերաբերմունքի կամ հետապնդման։ Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի 
վարչությունն արգելում է նաև սեռական պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության, 
կրոնի, առողջական վիճակի, ամուսնական կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման 
հիման վրա խտրականությունը, և կքննարկի նման կարգի ցանկացած հայց՝ 
համապատասխան իրավասությունը որոշելու համար։  
 
Եթե Տրանսպորտի վարչությունը որոշի, որ հայցն իր իրավասության շրջանակում է, ապա 
քննիչ կնշանակվի՝ քննարկման համար նախատեսված 72 ժամի ընթացքում հետաքննություն 
անցկացնելու նպատակով, ընդ որում, քննիչ կարող է նշանակվել քաղաքապետարանի հետ 
պայմանագրային հիմունքներով աշխատող տրանսպորտային շահագործման անձնակազմից 
և/կամ քաղաքապետարանի աշխատակազմից։ Հայցվորը ծանուցում կստանա, որով նրան 
կտեղեկացվի՝ հայցը հետաքննվելո՞ւ է, թե՞ ոչ։ Բոլոր հայցերն օպերատիվ կարգով 
կհետաքննվեն։  
 
Եթե որոշվի, որ հայցը Տրանսպորտի վարչության իրավասությունից դուրս է, սակայն 
ենթակա է, Փասադենայի քաղաքապետարանի մեկ այլ վարչության իրավասությանը, ապա 
հայցը կհղվի Փասադենա քաղաքի Դատախազություն։ Տրանսպորտի վարչությունը տեղյակ 
կպահվի հայցը լուծելու նպատակով ձեռնարկված քայլերից։  
 
Title VI-ի հայցերի հետաքննման կարգը 
 
Խտրականության ենթադրյալ ակտը հետաքննելու նպատակով քննիչը կձեռնարկի հետևյալ 
քայլերը․  
 

- Կապվել այն վայրի ղեկավարության հետ, որտեղ տեղի է ունեցել խտրականության 
ենթադրյալ գործողությունը՝ պարզելու, արդյո՞ք քննություն է նախաձեռնվել, և ի՞նչ են 
արդյունքները; 

- Մատնանշել և զննել համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը, պրակտիկան ու  
գործող կարգը՝ համապատասխան կարգավորումը որոշելու համար; և  

- Մատնանշել և հարցազրույց անցկացնել խտրականության ենթադրյալ միջադեպի 
մասին տեղեկություն ունեցող անձանց հետ, օրինակ՝ հայցվորի, վկաների, հայցվորի 
կողմից մատնանշած այլ անձանց, անձանց, ովքեր ևս նման գործողության կարող են 
ենթարկված լինել, կամ այլ անձանց, ովքեր հարցին առնչվող տեղեկատվություն 
ունեն։  

 
Ընդհանրապես, 180 օրվա ընթացքում հետաքննության գործընթացը պետք է ավարտված 
լինի, և քննչական ամփոփիչ եզրակացությունը պատրաստ։ Եթե քաղաքականության որևէ 
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խախտում չի հայտնաբերվել, և հայցվորը ցանկանում է բողոքարկել որոշումը, ապա նա 
կարող է անմիջականորեն բողոքարկել քաղաքային դատախազություն։ 
 
Հետագա հայցերն ու լրացված մեղադրանքները 
 
Հետագա որևէ հայց կամ լրացված մեղադրանք պետք է ներկայացվի՝ լրացնելով 
Քաղաքացիական իրավունքների հայցի ձևը։ Լրացված մեղադրանքները կարող են նաև 
ներկայացվել էլ․ փոստով կամ գրավոր մեկ այլ կերպ։ Փասադենայի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմը կքննի յուրաքանչյուր հետագա հայց կամ լրացում՝ որոշելու, արդյո՞ք 
հետագա հայցին պետք է առանձին ընթացք տալ, թե՞ այն միացնել հիմնական հայցին ու 
հետաքննությանը։  
 
Հետաքննության ավարտը  
 
Հետաքննության ավարտին պես քննիչը Քննչական եզրափակիչ զեկույց կպատրաստի 
Տրանսպորտի վարչության պետի համար՝ կրկնօրինակները տրամադրելով պայմանագրային 
հիմունքներով աշխատող տրանսպորտային սպասարկման ծառայության ղեկավար 
անձնակազմին, ինչպես նաև քաղաքային դատախազություն։ Բոլոր հիմնական կողմերը 
գրավոր կերպով կծանուցվեն հետաքննության եզրակացությունների մասին։ 
 
 
Շտկման գործողությունների իրականացումը  
 
Եթե քաղաքականության խախտում է հայտնաբերվել, ապա անհապաղ շտկման 
համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։  
 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 
Գլուխ VI (Title VI)․ Քաղաքացիական իրավունքների մասին Օրենքի Գլուխ VI-ը (Title VI of 
the 1964 Civil Rights Act) դաշնային ֆինանսական օգնություն ստացողներին արգելում է 
խտրականություն հանդես բերել ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի, կամ 
ազգային ծագման հիման վրա։ 
 
Հավասար հնարավորություն (Equal Opportunity)․ պահանջ՝ տրանսպորտային 
ծառայությունների ոլորտում ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի, կամ ազգային 
ծագման հիման վրա խտրականության բացառման մասին, ըստ Քաղաքացիական 
իրավունքների մասին Օրենքի Գլուխ VI-ի՝ լրացումներով հանդերձ։ 
 
Խտրականություն․  որևէ գործողություն կամ գործողության պակաս, դիտավորյալ կամ ոչ, 
որի նպատակը կամ արդյունքն է՝ ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի, կամ 
ազգային ծագման հիման վրա սահմանափակել, բացառել, կամ մերժել տրանսպորտային 
ծառայությունների կամ արտոնությունների տրամադրումը որևէ անձի։ Ի հավելումն 
Քաղաքացիական իրավունքների մասին Օրենքի Գլուխ VI-ի, Փասադենա քաղաքը նաև 
արգելում է սեռական պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության, կրոնի, առողջական 
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վիճակի, ամուսնական կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման հիման վրա 
խտրականությունը։  
Էկոլոգիական արդարադատություն (Environmental Justice). ջանքեր, որոնց նպատակը 
փոքրամասնություն ներկայացնող համայնքներին ու ցածր եկամուտ ունեցող համայնքներին 
անհամաչափորեն ծանր և բացասական էկոլոգիական ազդեցության ենթարկելու 
կանխարգելումն է։  
 
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 
Title VI-ի կենսագործման այս քաղաքականությունն ու ընթացակարգը հասանելի են․  

1) Փասադենայի Տրանսպորտի վարչության կայքէջում (անգլերենի թույլ իմացություն 
ունեցող անձանց համար նախատեսված Ծրագրի (LEP Plan) համաձայն, ապահովվում 
է թարգմանություն); 

2) Փասադենա քաղաքի ենթակայության բոլոր հանրային փոխադրամիջոցների վրա 
(միայն Արտոնակիրներին ծանուցումը); 

3) Տրանսպորտային տոմսարկղերում (LEP Plan-ի համաձայն, ապահովվում է 
թարգմանություն); 

4) ARTS-ի և Dial-A-Ride-ի փաստաթղթերում ու գրքույկներում, ըստ անհրաժեշտության։  
 
Արտոնակիրներին ծանուցումն ու Հայցի ներկայացման կարգը կներկայացվեն և/կամ 
կտրամադրվեն վերը նշված բոլոր չորս վայրերում։ Հայցի ձևը կներկայացվի կայքում և 
տրանսպորտային տոմսարկղում։    
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Title VI-ի հայցի ձև 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն 
 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությունը, որը պատասխանատու է Փասադենայի 
շրջանի Արագընթաց տրանսպորտային համակարգի (Pasadena Area Rapid Transit System, 
ARTS) և Փասադենայի Dial-A-Ride-ի պլանավորման ու շահագործման համար, հանձնառու է 
ապահովել, որ ի կատարումն Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ ԱՄՆ Օրենքի 
Գլուխ VI-ի (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), որևէ անձ դուրս չթողնվի իր 
ծառայություններից, և որևէ անձի չմերժվեն իր ծառայությունները` այդ անձի ռասայական 
պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման բերումով: Ի հավելումն 
Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ Օրենքի Գլուխ VI-ի, Փասադենա քաղաքի 
Տրանսպորտի վարչությունը նաև արգելում է սեռական պատկանելության, տարիքի, 
հաշմանդամության, կրոնական պատկանելության, առողջական վիճակի, ամուսնական 
կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման վրա հիմնված խտրականությունը։ Ցանկացած 
անձ, եթե կարծում է, որ ենթարկվել է Փասադենա քաղաքի ARTS կամ Dial-A-Ride ծրագրերի 
կողմից որևէ կարգի ապօրինի խտրականության, կարող է հայց ներկայացնել Փասադենա 
քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն՝ օգտագործելով այս ձևը։ Title VI-ի հարցերով հայցեերն 
անհրաժեշտ է ներկայացնել խտրականության զեկուցվող միջադեպից հետո 180 օրվա 
ընթացքում։  
 
Ի հավելումն Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությանը քաղաքացիական 
իրավունքների հետ կապված հայց ներկայացնելու, Հայցվորը կարող է նաև ռասայական 
ծագման, մաշկի գույնի, կամ ազգային ծագման բերումով հայց ներկայացնել Դաշնային 
Տրանսպորտի վարչության Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակի Տարածաշրջան IX-
ին (Federal Transit Administration (FTA), Office of Civil Rights, Region IX), 201 Mission Street, 
Suite 1650, San Francisco, California 94105-1839 հասցեով։ 
 
Բաժին I 
Անուն․ 
 

 

Հասցե․ 
(Շենք, փողոց, բն․,  
քաղաք, նահանգ, 
ինդեքս) 

 

Հեռախոս (տուն)․ 
 Հեռախոս 

(աշխ․)․ 
 

Էլ․ փոստ․ 
 

 

Մատչելի ձևաչափի պահանջները (շրջագծեք, որն ընդունելի է):  

Խոշոր տպագիր Ձայներիզ TDD Այլ 

Եթե այլ, ապա նշեք կոնկրետ․  
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Բաժին II 
 
Հայցը Ձեր անունի՞ց եք ներկայացնում (շրջագծեք մեկը) 

Այո* Ոչ 
*Եթե «այո» եք պատասխանել այս հարցին, ապա անցեք Բաժին III 

Եթե ոչ, նշեք այն անձի անունն ու Ձեզ հետ հարաբերությունը, ում անունից ներկայացնում եք 
հայցը  

Անունը․ 
 
 

Հարաբերությունը
․ 

 
 

Բացատրեք, խնդրեմ, ինչու եք երրորդ կողմի անունից հայց ներկայացնում․  
 
 
 
Հաստատեք, խնդրեմ, որ ստացել եք հայցվորի թույլտվությունը, եթե երրորդ կողմի անունից 
եք ներկայացնում․ 

Այո Ոչ 
 
Բաժին III 
Ես կարծում եմ, որ խտրականությունը, որին ենթարկվել եմ, հիմնված էր հետևյալի վրա․ 
(շրջագծեք բոլոր կիրառելի հանգամանքները)․ 

Ռասա 
Մաշկի 
գույն 

Ազգային ծագում Սեռ Տարիք 

Հաշմանդամություն Կրոն 
Առողջական 

վիճակ 
Ամուսնական 
կարգավիճակ 

Սեռական 
կողմնորոշում 

Ենթադրյալ խտրականության ամսաթիվը (աա/օօ/տտտտ)․ ___/___/_____ 
Բացատրեք, խնդրեմ, հնարավորինս պարզ, ի՞նչ է տեղի ունեցել, և ինչո՞ւ եք կարծում, որ 
խտրականության եք ենթարկվել։ Նկարագրեք ներգրավված բոլոր անձանց։ Ներառեք այն 
անձի (անձանց) անունն ու կոնտակտային տեղեկությունները, ով կարծում եք Ձեզ 
խտրականության է ենթարկել (եթե գիտեք), ինչպես նաև վկաների անուններն ու 
կոնտակտային տեղեկությունները, եթե կն այդպիսիք։ Եթե այդ տեղեկատվությունը 
ներկայացնելու համար հավելյալ տեղ է անհրաժեշտ, ապա այս ձևին մաքուր էջ կցեք։  
 

 
Բաժին IV 
Նախկինում Փասադենա քաղաքին Title VI-ի հարցերով հայց ներկայացրե՞լ եք։ 

Այո Ոչ 
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Բաժին V 
Այս հայցը ներկայացրե՞լ եք, արդյոք, որևէ այլ դաշնային, 
նահանգային, կամ տեղական գործակալություն, կամ որևէ այլ 
դաշնային կամ նահանգային դատարան։  

Այո Ոչ 

Եթե այո, տրամադրեք, խնդրեմ, այդ գործակալության կամ դատարանի անունը՝ նշելով բոլոր 
կիրառելի վանդակները․ 

Դաշնային 
գործակալություն  

 Դաշնային 
դատարան 

 

Նահանգային 
գործակալություն 

 Նահանգային 
դատարան 

 

Տեղական 
գործակալություն 

  

Տրամադրեք, խնդրեմ, տեղեկատվություն այն գործակալության / դատարանի կոնտակտային 
պաշտոնյայի մասին, որտեղ ներկայացրել եք այդ հայցը։ 

Անուն․  Պաշտոն․  

Գործակալություն․  Հեռախոս․  

Հասցե․ 
(Շենք, փողոց, բն., 
քաղաք, նահանգ, 

ինդեքս) 

 

Կարող եք կցել ցանկացած գրավոր նյութ կամ այլ տեղեկատվություն, որն ըստ Ձեզ առնչվում 
է Ձեր հայցին։  
 
Ձեր ստորագրությունն ու ամսաթիվը ստորև անհրաժեշտ են։ 
 
 
_____________________________________________                 __________________ 
Ստորագրություն        Ամսաթիվ 
 
Խնդրում ենք այս ձևն անձամբ հանձնել ստորև ներկայացվող հասցեով, կամ ուղարկել այն․ 
Transit Manager/ Customer Relations 
City of Pasadena Transit Division 
221 E. Walnut St., Suite 199 
Pasadena, CA 91101 
 
Title VI-ի ներքո արտոնակիրներին ծանուցման կարգի, հետաքննության գործընթացի և Title 
VI-ի հիմնադրույթների մասին հավելյալ տեղեկատվության համար 
այցելեք http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit, կամ անձամբ ներկայացեք 
վերը նշված հասցեով սովորական աշխատանքային ժամերին։  
 
Մեկ այլ լեզվով տեղեկատվության կարիքի դեպքում զանգահարեք (626)-744-4055։ 
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Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչության Ծրագիր անգլերենի սահմանափակ 
իմացությամբ անձանց համար (Limited English Proficiency, LEP)  
 
Ներածություն / Ընդհանուր ակնարկ  
Ըստ Քաղաքացիական իրավունքների մասին Օրենքի Գլուխ VI-ի (Civil Rights Act of 1964, 
Title VI), ԱՄՆ Տրանսպորտի նախարարության (U.S. Department of Transportation, DOT) 
կարգավորիչ ակտերի և «Անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ անձանց 
ծառայությունների մատչելիության բարելավման մասին» Նախագահի № 13166 հրամանագրի 
(65 FR 50121, օգոստոսի 11, 2000)”, Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչության (Քաղաք) 
դաշնային մանդատ է տրվել՝ մշակել և իրականացնել Լեզվական օգնության ծրագիր 
(Ծրագիր), որի շնորհիվ Անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ անձինք (Limited English 
Proficiency (LEP) persons) կարող են ստանալ գրավոր և բանավոր տեղեկատվության 
թարգմանված մատուցման նորմալ հնարավորություն։ Քանի որ Քաղաքը Տրանսպորտի 
դաշնային վարչության (Federal Transit Administration, FTA) կողմից դաշնային ֆինանսական 
օժանդակություն է ստանում, ապա Քաղաքը պետք է տրամաբանական քայլեր ձեռնարկի՝ 
ապահովելու արտոնությունների, ծառայությունների, տեղեկատվության և իրենց ծրագրերի 
ու միջոցառումների այլ կարևոր բաղադրիչների նորմալ հասանելիությունը LEP անձանց։  

 
Քառագործոն վերլուծություն  
C 4702.1B-ի ուղենիշներին համապատասխան, Քաղաքն իրականացրել է «Տրամադրելիք 
համապատասխան լեզվական ծառայությունների պարզման քառագործոն վերլուծություն»։ 
2013 թ․ հունիս-հուլիսին իրականացված այդ վերլուծության արդյունքները հետևյալն են։ 
 
Գործոն 1․ Ծրագրի, կամ այն իրականացնող կազմակերպության կողմից սպասարկման 
ենթակա LEP անձանց թվաքանակն ու տոկոսային հարաբերությունը 
 
Այս թվաքանակը պարզելու համար Քաղաքն օգտագործել է ԱՄՆ Մարդահամարի 
գրասենյակի (U.S. Census Bureau) տրամադրած ժողովրդագրական տեղեկությունները։ 
Մարդահամարի գրասենյակի՝ 2007 թ․ նոյեմբերի Ամերիկյան համայնքային 
ուսումնասիրության (American Community Survey 2007-11) տվյալները վկայում են, որ 
Փասադենա քաղաքի՝ 5 տարեկանից ավելի բարձր տարիք ունեցող բնակչության թիվը 128,701 
է։ Այս ընդհանուրից, բնակիչները դասակարգվել են ըստ լեզվական կարողության՝ 
անգլերենին «շատ լավ» տիրապետողներ, և «ոչ շատ լավ» տիրապետողներ։ Փասադենայի 
Տրանսպորտի վարչության կողմից սպասարկման ենթակա LEP անձանց թվաքանակը 
որոշելու նպատակով, այս վերլուծությունը կենտրոնանում է այն անձանց վրա, ովքեր 
անգլերենին տիրապետում են «ոչ շատ լավ», ըստ FTA-ի կողմից LEP անձանց պաշտոնական 
սահմանման։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Փասադենայում խոսվող տարբեր 
լեզուներից երեքն ունեն 1,000-ից ավելի խոսող, ովքեր անգլերենին տիրապետում են «ոչ շատ 
լավ»՝ այդպիսով ընկնելով FTA-ի «Ազատ ապաստանի դրույթի» սահմանման տակ (“Safe 
Harbor Provision” threshold)։ Ելնելով Ամերիկյան համայնքային ուսումնասիրության 
արդյունքներից՝ իսպաներեն, հայերեն և չինարեն լեզուներն ընկնում են LEP-ի “Safe Harbor” 
Threshold-ի տակ, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ աղյուսակում․ 
 

Քաղաքի 5 և ավելի բարձր տարիքի բնակչության թիվը  128,701 
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LEP-ի “Safe Harbor” 
Threshold-ի լեզուն 

Ընդամենը 

Անգլերեն խոսում 
են «Ոչ շատ լավ»  

Ընդհ․ 
բնակչության հետ 

տոկոսային 
հարաբերությունը  

Իսպաներեն 36,627 16,330 12.7% 
Չինարեն 4,250 1,816 1.4% 
Հայերեն 4,378 1,347 1.0% 

 
Այնուհետ, ելնելով մարդահամարի տվյալներից՝ Քաղաքը որոշեց յուրաքանչյուր safe harbor 
խմբի կարիքների համար անհրաժեշտ լեզվական օժանդակության համապատասխան 
մակարդակը։ Մեկ լեզվին ընկնող LEP անձանց ավելի բարձր թվաքանակն ընդհանրապես 
նշանակում է, որ անհրաժեշտ է օժանդակության ավելի մեծ ծավալ տրամադրել։ Քաղաքի 
աշխատակազմը կաշխատի Քաղաքի այլ վարչությունների, ինչպես նաև այն 
գործակալությունների հետ, որոնք հաճախ անմիջականորեն շփվում են բնակչության այս 
խմբերի հետ՝ պարզելու համար լեզվական օժանդակության համապատասխան անհրաժեշտ 
ծավալը։  
 
Գործոն 2․ Հաճախականությունը, որով LEP անձինք շփվում են Ծրագրի հետ  
 
Ներկայիս, Քաղաքի Տրանսպորտի վարչությունը հեռախոսազանգերն ու հաճախորդների 
մեկնաբանությունները հաշվառում է ըստ լեզուների․ անգլերեն (ստանդարտ) և իբրև 
ընտրովի տարբերակ՝ իսպաներեն։ Վերջին երեք ֆինանսական տարում իսպաներեն 
ընդունված հեռախոսազանգերի քանակը հետևյալն է․ 
 

Իսպաներենի տոկոսը 
ՖՏ 1.42% 
ՖՏ 1.49% 
ՖՏ 1.30% 
Ընդամենը երեք տարում 1.38% 

 
 

 
Քաղաքն ընդունում է, որ մեկից ավելի LEP խմբերի առկայությունը ենթադրում է 
հաղորդակցության միջոցների ուրույն բազմազանություն՝ գրավոր և բանավոր, որպեսզի 
սպասարկման փոփոխություններին վերաբերող և հաճախորդներին հետաքրքրող այլ կարգի 
տեղեկատվությունն արդյունավետ կերպով տեղ հասցվի։ Պահանջի համաձայն, Քաղաքն 
իրականացրել է / կամ կիրականացնի լեզվական ուսումնասիրություն՝ հենվելով հետևյալ 
մեթոդների վրա․ 

1. Վերլուծել մարդահամարի վերջին տվյալները՝ որոշելու սպասարկման տարածքում 
LEP անձանց տոկոսային հարաբերությունը; 

2. Օգտագործել ուղևորածավալի մասին տրանսպորտային պլանավորման կամ 
մարքեթինգի ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները՝ պարզելու 
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հասարակական տրանսպորտից օգտվող անձանց ընդհանուր թվաքանակում LEP 
անձանց տոկոսային հարաբերությունը։  

3. Աշխատակազմի՝ հասարակայնության հետ շփման մեջ գտնվող անդամների, օրինակ՝ 
վարորդների ու տրանսպորտային սպասարկման կետերի աշխատակիցների հետ 
հարցումներ անցկացնել նախորդ տարում LEP անձանց հետ նրանց ունեցած շփման 
փորձի մասին։  

 
Գործոն 3․ Ծրագրի, միջոցառման կամ ծրագրի շրջանակում տրամադրված ծառայության 
ազդեցությունը կամ կարևորությունը բնակչության կյանքում  
 
Քաղաքի տրանսպորտային ծառայությունները կենսական դեր ունեն սպասարկման 
տարածքի բազմաթիվ բնակիչների կյանքում։ Քաղաքի տրանսպորտային ծառայությունները 
ներառում են Լոս Անջելեսի տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցի հետ 
փոխանցումները՝ դեպի մետրոյի ոսկեգույն գծի կայարաններ սպասարկման, Metro 
ավտոբուսային երթուղիների և Foothill Transit ավտոբուսային երթուղիների միջոցով։ Այս 
ծառայությունները ելք են ապահովում Հարավային Կալիֆորնիայի աշխատուժի խոշոր 
կենտրոնների մեծամասնության վրա։ Փասադենա քաղաքի ենթակայության ավտոբուսային 
երթուղիները սպասարկում են տեղական խոշոր առևտրական, աշխատուժի և հանրային 
տարածքները։ Դրանք նաև հարմարավետ և տեղային անցում են ապահովում դեպի 
Փասադենայի քաղաքային քոլեջ, Արվեստի կենտրոնի Դիզայնի քոլեջ, Կալիֆորնիայի 
Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, ինչպես նաև տարրական, միջին և ավագ դպրոցներ։ Ավելին, 
տարեց անձինք օգտվում են տրանսպորտային ծառայություններից առևտրական 
կենտրոններ, բժշկական գրասենյակներ և Քաղաքի այլ վայրեր այցելելու համար։  
 
Գործոն 4․ LEP ծրագիր իրականացնող կազմակերպության համար առկա ռեսուրսները, 
ինչպես նաև այդ ծրագրին առնչվող ծախսերը  
 
Քաղաքը ներկայիս ռեսուրսներ է տրամադրում յուրաքանչյուր LEP խմբի՝ միաժամանակ 
ապահովելով հարկատուների միջոցների արդյունավետ ծախսումը։ Ռեսուրսները կարող են 
ներառել հետևյալը՝ դրանով չսահմանափակվելով հանդերձ․ 

1. Երկու կամ ավելի լեզուների տիրապետող աշխատակիցներ (Քաղաքի Տրանսպորտի 
վարչությունը ներկայիս ունի իսպաներենին ազատ տիրապետող աշխատակիցներ) 

2. Պրոֆեսիոնալ թարգմանական ծառայություններ (կարող են իրականացվել արագ և 
նվազագույն ծախսերով) 

3. Ցպահանջ թարգմանական ծառայություններ (կարող են իրականացվել արագ) 
4. Խորհուրդներ այն զանազան համայնքային կազմակերպություններից, որոնք 

կանոնավոր կերպով շփվում են բնակչության LEP խմբերի հետ (ընթացիկ 
հիմունքներով)  

5. Տպագրական ծառայություններ անձնական փաստաթղթերի, գրքույկների, և 
լրատվության այլ միջոցների համար։ Կարևոր փաստաթղթերը, օրինակ՝ Title VI-ի 
ձևերը, Dial-a-Ride-ի դիմումները, ծառայությունների գների/ուղեվարձի 
փոփոխությունների առաջարկներն ու չվացուցակին առնչվող որոշ տեղեկություններ 
կտրամադրվեն LEP-ի վերլուծության մեջ մատնանշված լեզուներով։ Տարբեր 
լեզվական խմբերի միջև հաղորդակցությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու 
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նպատակով, Քաղաքը կաշխատի, հնարավորության սահմաններում, օգտագործել 
ունիվերսալ խորհրդանիշեր, օրինակ՝ նկարներ, քարտեզներ, սխեմաներ 
(կիրականացվի արագ, Քաղաքային Խորհրդի կողմից Title VI ծրագիրն ընդունելուն 
պես) 

6. Նվազ կարևորության փաստաթղթերը, գրքույկներն ու հաղորդակցության այլ 
միջոցները LEP-ի վերլուծության մեջ նշված լեզուներով կթարգմանվեն ըստ պահանջի 
(կտրամադրվի ըստ պահանջի) 

7. Քաղաքի այլ վարչությունների կողմից տրամադրվող և օգտագործվող բազմալեզու 
ծառայություններ և ռեսուրսներ (կտրամադրվի ըստ պահանջի) 

 
Լեզվական խմբերին ծառայության ապահովման մեթոդները  
 
Քառագործոն վերլուծության մեջ նշված լեզուների համար Քաղաքը կիրականացնի հետևյալը
․  

1. Անձնական փաստաթղթերը, ներառյալ, սակայն ոչ միայն Title VI-ի Արտոնակիրներին 
ծանուցումը (Title VI Notice to Beneficiaries), Title VI-ի Հայցի ձևն (Title VI Complaint 
Form) ու Title VI-ի Հայցի ներկայացման կարգը (Title VI Complaint Procedures), 
կթարգմանվեն իսպաներեն, չինարեն ու հայերեն։ 

2. Ուսումնական և տեղեկատվական հավելված նյութերն ու ուղևորների համար 
նախատեսված ծանուցումները փոխադրամիջոցների վրա և գրքույկներում 
կտրամադրվեն անգլերեն ու իսպաներեն, իսկ Safe Harbor դրույթով նախատեսված այլ 
լեզուներով՝ ըստ պահանջի, նախօրոք ծանուցմամբ։ Այդ փաստաթղթերը կարող են 
ներառել հետևյալը, դրանով չսահմանափակվելով հանդերձ․ Dial-A-Ride-ի 
դիմումներ, սպասարկման գրքույկներ, ինչպես նաև, ըստ պահանջի, հանրային 
հանդիպումների արձանագրություններ և օրակարգեր։ 

3. Սպասարկման ծանուցագրերը կներկայացվեն անգլերեն ու իսպաներեն, քանի որ այդ 
լեզուներով խոսողներն ամենահաճախն են շփվում Փասադենայի ARTS և Dial-A-Ride 
ծառայությունների հետ։ ծանուցագրերը LEP Ծրագրում նշված այլ լեզուներով 
կթարգմանվեն ըստ պահանջի, նախօրոք ծանուցմամբ։  

4. Հանրային հանդիպումների մասին բոլոր ծանուցումները կտպագրվեն` 
օգտագործելով Քաղաքի հանրային ծանուցումների համար նախատեսված 
ստանդարտ անգլիալեզու ռեսուրսները, որոնք կարող են ներառել մամուլի զանազան 
միջոցներ, ընդ որում՝ Քաղաքի ինտերնետային կայքը, թերթեր, Twitter-ը, 
համայնքային շրջանառության հայտագրեր կամ նորությունների թերթիկներ, ևն, 
ինչպես  նաև, առկայության դեպքում, LEP Ծրագրում նշված լեզուներով 
հրատարակվող թերթեր։  

5. Հանրային հանդիպումների մասին բոլոր ծանուցումները կներառեն հետևյալ 
ձևակերպումը՝ անգլերեն և LEP Ծրագրում նշած լեզուներով․ 

a. [Առաջարկությանը, փոփոխությանը ևն] վերաբերող մեկնաբանությունները 
կարող են ներկայացվել հեռախոսով՝ (626) 744-4055, առցանց՝ 
www.cityofpasadena.net/transit, կամ սովորական փոստով՝ City of Pasadena 
Transit Division, 221 E. Walnut St. Suite 199, Pasadena, CA 91101։ 

6. Անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու ընթացակարգերը ներկայացնելու կամ 
նկարագրելու նպատակով հնարավորինս կօգտագործվեն սխեմատիկ պատկերներ։  
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7. Համայնքային այն միջոցառումներին, որտեղ, հավանական է, զգալի թվով LEP 
անձանց ներկայություն կլինի, տեղեկատվական վահանակները կհամալրվեն նշված 
լեզուներից մեկն տիրապետող առնվազն մեկ աշխատակցով, եթե հնարավոր է։ 

8. Միջոցառման ժամանակ տարածվող տպագիր տեղեկատվությունը կտրամադրվի 
անգլերեն ու իսպաներեն, և Safe Harbor դրույթով նախատեսված այլ լեզուներով 
կթարգմանվի ըստ պահանջի, նախօրոք ծանուցմամբ։  

9. Հաճախորդների բոլոր հարցախույզերը կտրամադրվեն անգլերեն ու իսպաներեն, իսկ 
LEP Ծրագրում նշված այլ լեզուներով՝ ըստ պահանջի, նախօրոք ծանուցմամբ։ 

10. Բանավոր թարգմանական ծառայություններ կտրամադրեն ըստ պահանջի։  
11. Որևէ այլ թարգմանական խնդրանք կբավարարվի՝ պայմանով, որ այն անհարկի 

ֆինանսական կամ վարչական բեռ չներկայացնի։  
 
Սպասարկման առկայության մասին ծանուցումները  
 
LEP անձանց համար լեզվական սպասարկման առկայության մասին ծանուցումները 
կցուցադրվեն հետևյալ վայրերում, համապատասխան նյութերին կից, վերը նշված կարգով, 
2014 թ․ հուլիսի 1-ին, կամ մինչ այդ (այս տեղեկատվությունը տպագրված ավտոբուսային 
չվացուցակներում կներառվի այս փաստաթղթի հաստատումից հետո չվացուցակիների 
առաջին իսկ վերատպմամբ). 

1. Հասարակական տրանսպորտի միջոցներ  
2. Տրանսպորտային սպասարկման կետ՝ 221 E. Walnut St., Suite 199, Pasadena, CA 91101 

հասցեով 
3. Տրանսպորտի վարչության 

կայքէջում՝ http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit  
4. Հանրային հանդիպումների՝ Տրանսպորտի վարչության պատրաստած օրակարգերում 

 
 
 
Ժամանակին և ողջամիտ կերպով լեզվական օժանդակության տրամադրման ընթացակարգը  
 
Քաղաքը գիտակցում է, որ LEP Ծրագրի կենսագործումը Քաղաքի աշխատակիցներից 
կպահանջի պատրաստված և քաջատեղյակ լինել LEP հանրության կոնկրետ կարիքներին։ 
Այդ խնդիրը լուծելու նպատակով Տրանսպորտի վարչության աշխատակիցներին ու 
տրանսպորտային ծառայությունների պայմանագրային աշխատողներին ուսումնա-
վարժական պատրաստություն կտրամադրվի հետևյալ հարցերում․ 

1. Տեղեկատվություն Title VI-ի հարցերում Քաղաքի կողմից իրականացվող 
քաղաքականության և LEP Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների մասին 

2. Տեղեկատվություն Title VI-ի հայցերի ձևերի և ընթացակարգի վերաբերյալ 
3. Հանրությանն առաջարկվող լեզվական օժանդակության ծառայությունների 

նկարագրություն  
4. Լեզվական օժանդակության հայտերի մասին փաստաթղթեր  
5. Բանավոր թարգմանական ծառայությունների օգտագործում 
6. Հավանական Title VI/LEP Ծրագրի խնդիրներով հայցի վարույթ 
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Այս ուսումնավարժանքը կանցկացվի, երբ Քաղաքային Խորհուրդը հաստատի Քաղաքի Title 
VI Ծրագիրը։  
 
Գնահատում, թարմացում և մոնիթորինգ  
 
Սպասարկման տարածքում LEP բնակչության կարիքներն ավելի լավ հոգալու նպատակով 
աշխատակազմը կօգտագործի LEP Ծրագրի մոնիթորինգի և արդյունավետության 
գնահատման հետևյալ կարգը․ 

1. Քաղաքը կանոնավոր կերպով կվերլուծի մարդահամարի տվյալները, դրանք 
հրապարակվելուն պես, LEP անձանց վերաբերող ժողովրդագրական միտումները 
մոնիթորինգի տակ պահելու նպատակով։ Աշխատակազմը, ըստ կարիքի, կավելացնի 
բնակչության համապատասխան խմբերին տրվող թարգմանական կամ լեզվական այլ 
ծառայությունների տեսականին։ 

2. Քաղաքը կներգրավի LEP բնակչության հետ աշխատող համայնքային 
կազմակերպություններին՝ հարկ եղած դեպքում LEP բնակչությանը դրանց հետ 
համատեղ մոտենալու նպատակով։  

3. Քաղաքը կիրականացնի փոխադրամիջոցների, տրանսպորտային սպասարկման 
կետեր, ինչպես նաև հաճախորդների՝ հեռախոսով ու էլ․ փոստով հաղորդվող 
մեկնաբանությունների հատվածային մոնիթորինգ՝ պարզելու, թե LEP բնակչության որ 
խմբերն են առավել հաճախ շփվում տրանսպորտային ծառայությունների հետ։  

4. Յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ Քաղաքը կթարմացնի LEP Ծրագիրը, ըստ FTA-ի 
կարգավորիչ պահանջների։ 

5. Քաղաքը կթարմացնի ու կվերանայի LEP Ծրագիրը՝ ըստ դաշնային, նահանգային, 
կամ տեղական մակարդակով գործող ուղենիշերում կամ կարգավորիչ ակտերում 
կատարվող փոփոխությունների։  

 
LEP Ծրագրի բոլոր փոփոխությունները ենթակա են Փասադենայի Քաղաքային Խորհրդի 
հաստատմանը։  
 
Այս Ծրագրի հրապարակային հասանելիությունը 
 
Այդ Ծրագիրը հանրությանը հասանելի կդարձվի հետևյալ վայրերում․ 

1. Տրանսպորտի վարչության սպասարկման կետ՝ 221 E. Walnut St., Suite 199, Pasadena, 
CA 91101 հասցեով։ 

2. Առցանց՝ http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/։ 
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