
Chính sách về Sự Tiện lợi 

(Để biết thêm thông tin về việc tìm kiếm các ấn phẩm của COG, bấm bào đây). 

Đó là chính sách của COG để cung cấp sự tiếp cận bình đẳng cho những người khuyết tật và những người có kỹ 
năng tiếng Anh kém cho các chương trình, các cuộc họp, các ấn bản, và các hoạt động. Các tiện lợi đặc biệt sẽ 
được cung cấp bởi Hội đồng Chính phủ khi có yêu cầu cung cấp những thông báo  hợp lý trước. Các tiện lợi hợp lý 
có thể bao gồm các dịch vụ dịch thuật, sửa đổi hoặc điều chỉnh một chương trình, ấn bản hoặc sinh hoạt  để cho 
phép một cá nhân khuyết tật hoặc những người không nói tiếng Anh cùng tham gia. Các thí dụ bao gồm:   

• Cung cấp các thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc các dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ khác. COG sẽ làm
các nỗ lực hợp lý đến các yêu cầu tiện lợi. Điều này cho thấy COG được đưa ra thời gian thích đáng để bảo
đảm những dịch vụ này và các dịch vụ trong một ngôn ngữ cụ thể được cung cấp trong khoảng thời gian
yêu cầu;

• Cung cấp các tài liệu cuộc họp trong các hình thức khác nhau (vị dụ như các tài liệu trong các ngôn ngữ
ngoài tiếng Anh, chữ in lớn hoặc các bản in điện tử);

• Cung cấp các bàn thích hợp cho các người sử dụng xe lăn điện;
• Cảnh báo nhân viên an ninh rằng những người khuyết tật sẽ cần giúp đỡ khi đến phòng họp;
• Cảnh báo những người đậu xe COG rằng  người khuyết tật sẽ cần chổ đậu xe dành cho người khuyết tật.
• Cung cấp các cá nhân có khả năng tham gia vào các cuộc họp thông qua các cuộc gọi hội nghị và các tiện

lợi khác, khi cần thiết.

Các cuộc họp và Sự kiện 
Các dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu và các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu với một 
thông báo  hợp lý trước cho các cuộc họp được mở ra cho công chúng. Xin vui lòng cho phép đến bảy (7) ngày làm 
việc để tiến hành các yêu cầu của quý vị. COG sẽ là làm các nỗ lực hợp lý cho các yêu cầu tiện lợi. Điều này giả 
định COG được đưa ra thời gian thích đáng để đảm bảo các dịch vụ và dịch vụ trong một ngôn ngữ cụ thể có sẵn 
với các khoảng thời gian yêu cầu.  

Ấn bản 
Hầu hết các ấn bản là có sẵn trên trang mạng. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm các báo cáo, chương trình hội họp, 
các bài thuyết trình, và các tài liệu khác, hãy nhấn vào đây. Các hình thức ấn bản khác, bao gồm các tài liệu được 
dịch, là có sẳn theo yêu cầu. Xin vui lòng cho phép đến bảy (7) ngày làm việc để tiến hành yêu cầu của quý vị.   

Thông báo trước Được yêu cầu cho Thông dịch hoặc các Dịch vụ CART 
Một cá nhân cần một người thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, người phiên dịch hoặc dịch vụ Thông dịch Tiếp cận Giao 
tiếp Thực (CART) thụ để tham gia vào một cuộc họp hoặc sự kiện nên yêu cầu dịch thông dịch ít nhất bảy (7) ngày 
trước một sự kiện, Nếu sự kiện là có hơn 12 giờ thông dịch, chẳng hạn như một cuộc họp hai ngày, COG đòi hỏi 
rằng lời yêu cầu nên được  yêu cầu trước 14 ngày. Các yêu cầu trễ sẽ được giải quyết dựa trên sự có sẵn của (các) 
dịch vụ.  

Để  yêu cầu, xin vui lòng liên lạc: 
ĐT: 202-962-3300 
TDD: 202-962-3213  
Email: Office of Public Affairs  
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