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CBP ਡਮਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ          
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਥਦਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਮਥਿਫ ਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।  
 

ਉਦੇਸ਼             
ਇਿ ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language Access Plan) (LAP), ਥਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਿੋਮਲੈਂਡ ਸਥਕਓਥਰਟੀ (Department of Homeland 
Security) (DHS) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚ ਪਾਥਲਸੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਯ .ਐਸ. ਕਸਟਮਸ ਐਡਂ ਬਾਰਡਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (U.S. Customs and Border 
Protection) (CBP) ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਲਥਮਟੇਡ ਇੰਗਥਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਥਸ਼ਏਸਂੀ 
(Limited English Proficiency) (LEP) (11 ਅਗਸਤ, 2000) ਵਾਲੇ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਥਜਸ ਵਾਸਤੇ, ਿੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਿੈ “ਇਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਥਜਿੇ ਥਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ 
ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰੇ, ਥਜਸ ਦੁਆਰਾ LEP ਥਵਅਕਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਥਨਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਥਬਨਾਂ, ਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ 
ਥਵੱਚ ਪਿੁੰ ਚ ਸਕਣ।”  CBP ਦੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਪਲੈਨ ਪ ਰੇ CBP ਥਵੱਚਲੇ ਸੰਚਾਲਣਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਥਵੱਚ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਪਲੈਨ ਿੇਠ ਥਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿਾਪਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ:  

 
o CBP ਡਲਡਮਟੇਿ ਇੰਗਡਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਡਸ਼ਏਸਂੀ (Limited English Proficiency) (LEP) ਿਮੇਟੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਥਲਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਦੇ 

ਥਵਕਾਸ ਅਤੇ ਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪ ਸਿਾਥਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 
o CBP ਡਲਡਮਟੇਿ ਇੰਗਡਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਡਸ਼ਏਸਂੀ (Limited English Proficiency) (LEP) ਪਾਡਲਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜੋ ਅਥਜਿੇ ਥਮਆਰ, 

ਸੰਚਾਲਣ ਥਸਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਥਦਸ਼ਾ-ਥਨਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਕ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਥਨਯੰਥਤਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ; ਅਤੇ 

o CBP ਡਲਡਮਟੇਿ ਇੰਗਡਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਡਸ਼ਏਸਂੀ (Limited English Proficiency) (LEP) ਡਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਣ ਿਾਰਜਡਿਧੀਆਂ ਜੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  "ਥਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ,”ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਿਨ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ LEP 
ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਥਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।   

ਗ ੰ ਜਾਇਸ਼             
ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਤਥਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਸਾਰਵਜਥਨਕ CBP ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ LEP ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਿ ਲਾਗ  ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਿ ਪਲੈਨ ਸਾਰੇ CBP ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਥਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਥਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਥਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
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ਮ ੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ                              
a) ਡਲਡਮਟੇਿ ਇੰਗਡਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਡਸ਼ਏਟਂ ਡਿਅਿਤੀ:  ਥਜਿੜੇ ਥਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਥਜਿਨਾਂ 

ਦੀ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਪੜਹਣ, ਬੋਲਣ, ਥਲਖਣ, ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀਥਮਤ ਯੋਗਤਾ ਿੈ।  
 

b) ਦ -ਭਾਸ਼ੀ ਡਿਅਿਤੀ:  ਥਜਿੜੇ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਪਰਵਾਿ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਥਵੱਚੋਂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ 'ਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।  ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਥਦਖਾਉਣਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।  ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, 
ਥਜਿੜਾ ਥਵਅਕਤੀ ਥਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਥਨਪੰੁਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ LEP ਥਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 
ਸਕਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ।  ਥਵਆਥਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਇਿ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ ਥਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਪਰਵਾਿ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ (c) ਥਵੱਚ ਵਰਣਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧ  ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  

 
c) ਡਿਆਡਖਆ ਅਤੇ ਅਨ ਿਾਦ:  ਥਵਆਥਖਆ ਮੌਥਖਕ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿੈ।  ਅਨੁਵਾਦ ਥਲਖਤ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਥਵਆਥਖਆ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਅਰਿ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿੈ।  ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਥਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 
ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਥਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਥਵਆਥਖਆ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  ਥਵਆਥਖਆ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਥਟਲ ਕੰਮ ਿੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਥਮਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਸੈਥਟੰਗ ਥਵੱਚ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥਵਆਥਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਫਲ ਥਵਆਥਖਆ ਉਿੀ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਿ ਨ ੰ  ਮੌਥਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਸਰੋਤ ਸੁਨੇਿੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਰਥਜਸਟਰ, 
ਅਤੇ ਸੱਥਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਨ ੰ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਥਕਸੇ ਭੁੱ ਲਾਂ, ਵਾਥਧਆਂ, ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਥਬਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ।  

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਚਾਰ ਥਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਥਵਆਥਖਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ, ਆਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਥਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ  ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਥਵੱਚ ਥਸੱਖਲਾਈ-ਪਰਾਪਤ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।  

ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਥਵੱਚ, ਵੀਥਡਓ-ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਜਦੋਂ ਵੀਥਡਓ-ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਥਵਆਥਖਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਥਵਕਲਪਾਂ ਥਵੱਚ ਥਗਆਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਥਕਸੇ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਥਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਥਜਿੀ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 
ਥਵਆਥਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਥਜਸ ਕੋਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਥਖਆ-ਉਪਾਅ ਸਿਾਥਪਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

 
ਜੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਵਆਥਖਆ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਥਜਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ।  ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ, ਦੁਭਾਈਏ ਦੇ ਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਮਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਥਸੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਥਲਸੀਆਂ, ਥਜਵੇਂ ਿੇਠਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਿੈ, 
ਜੋ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਥਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਸੋਥਮਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 
 

d) ਸਾਰਥਿ ਪਹ ੰ ਚ:  ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ, ਥਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਬਨਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਟੀਕ, ਸਮੇਂ ਥਸਰ, ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਥਮਲਦਾ 
ਿੈ। 
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ਪਾਡਲਸੀ             

CBP DHS ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language Access Plan) (28 ਫਰਵਰੀ, 2012) ਥਵੱਚ ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਾਥਲਸੀ ਨ ੰ  
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।  CBP ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਥਪਤ ਕੀਤੇ ਥਦਸ਼ਾ-ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਥਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਜਸਥਟਸ 
(Department of Justice) (DOJ), DHS ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ DHS ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language 
Access Plan) (LAP ਪਲੈਨ) ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ, CBP ਦੇ ਥਮਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਣਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਚਾਥਲਤ 
ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਥਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਥਮਤ ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਵਾਲੇ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਿਕ ਪਿੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਥਸਬ 
ਕੋਥਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਡਪਛਿੋੜ             
11 ਅਗਸਤ, 2000 ਨ ੰ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਥਲੰਟਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਥਜਸ ਲਈ ਿਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  “ਆਪਣੇ ਯੋਗ 
LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਥਲਤ ਕੀਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ” ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਲੋੜ ਿੈ ਥਕ ਿਰ ਯੋਜਨਾ “ਅਥਜਿੇ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱੁਟੇਗੀ ਥਕ ਯੋਗ LEP ਥਵਅਕਤੀ 
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦੇ ਿਨ।”  ਸੰਘੀ ਥਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਰ ਏਜੰਸੀ 
ਲਈ ਇਿ ਲੋੜ ਵੀ ਿੈ ਥਕ “ਆਪਣੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਤਆਰ ਕੀਤੇ ਟਾਈਟਲ VI ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਜੋ 
ਥਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਜਸਥਟਸ (Department of Justice) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ।” 

ਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਲੈਨ DOJ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ ਥਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਥਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਥਜਸ ਦਾ 
ਥਸਰਲੇਖ ਿੈ ਥਲਥਮਟੇਡ ਇੰਗਥਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਥਸ਼ਏਟਂ ਪਰਸਨਜ਼ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਥਵਤ ਕਰ ਰਿੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਥਖਲਾਫ਼ ਟਾਈਟਲ VI ਥਵਰੋਧ 
ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਥਵੱਤੀ ਸਥਿਯੋਗ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ।  ਗੌਰ ਕਰਨ-ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਥਕ ਇਿ ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਵਆਥਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਕਾਰਕ ਦੇ ਥਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ।  ਇਿ ਕਾਰਕ ਿਨ:  
 

1) LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਖਆ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਦ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੰੁਦੇ ਿਨ;  
2) ਵਾਰੰਵਾਰਤਾ, ਥਜਸ ਦੇ ਨਾਲ LEP ਥਵਅਕਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਥਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਿਨ;  
3) ਪਰੋਗਰਾਮ, ਗਤੀਥਵਧੀ, ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਕਸਮ ਅਤੇ ਮਿੱਤਵ; ਅਤੇ  
4) ਉਪਲਬਧ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ। 

2008 ਥਵੱਚ, CBP ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਅਤੇ DOJ ਦੇ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਤਾਰ ਕੋਥਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਕ ਪਿੰੁਚ ਦੇਣ ਲਈ LAP ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕੀਤਾ।  2008 LAP ਨੇ CBP ਦੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਅਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 
ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਥਜਿੇ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ CBP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਥਨਆਦੀ ਤਨਖਾਿ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਥਕਸੇ ਥਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ 
ਥਨਪੰੁਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਥਨਆਦੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀਆਂ ਦੀ 10% ਦੀ ਥਨਊਨਤਮ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੰ , ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਗਵੇਜ ਟਰੇਥਨੰਗ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਕਾਰਜ ਆਧਾਥਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਥਸੱਥਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਨ ੰ  ਜਥਟਲ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਕੈਡੇਮੀ 'ਤੇ ਪਿੰੁਚਣ ਉੱਤੇ, ਥਸੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਥਲਆਂ ਦੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਿਾਥਪਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਿੱਲੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਥਲਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਠ-
ਿਫਥਤਆਂ ਦਾ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਸੱਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਬੇਥਸਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਸ਼ੁਰ  ਿੰੁਦਾ ਿੈ।  ਥਜਿੜੇ 
ਥਸੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤਕਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਥਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਥਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਥਡਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਥਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਅਕੈਡੇਮੀ ਟਰੇਥਨੰਗ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਦੇ ਿਨ। 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/crcl/crcl-dhs-language-access-plan.pdf
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ਜ ਨ 2010 ਥਵੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਥਬਥਲਟੀ ਔਥਫਸ (Government Accountability Office) (GAO) ਨੇ ਇੱਕ ਥਰਪੋਰਟ ਪਰਕਾਥਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, 
ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ ਇਿ ਿੈ “DHS ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਥਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਦਾ ਥਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ 
ਕਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ,” (GAO-10-714) (22 ਜ ਨ, 2010)।  ਇਸ ਥਰਪੋਰਟ ਥਵੱਚ, GAO ਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਥਗਆ ਥਕ DHS ਨੇ ਆਪਣੇ 
LEP ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ।1 GAO 10-714 ਵੱਲ ਪਰਤੀਥਕਥਰਆ ਥਵੱਚ, DHS ਨੇ ਥਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਾਲਾ ਥਦੱਤੀਆਂ 
ਕਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋਏਟਂ ਲੈਂਗਵੇਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (JLTF) ਦਾ ਥਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।  JLTF ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ, ਥਜਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਥਸਥਵਲ 
ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਲਈ DHS ਔਥਫਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ DHS ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ ਲਈ (Language 
Access Plan) ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਥਵਕਥਸਤ ਕੀਤਾ।  JLTF ਦਾ ਕੰਮ ਥਸਰੇ ਚਥੜਹਆ ਅਤੇ CRCL ਨੇ EO 13166 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਪਦ-ਅਥਧਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੈਨ ਦਾ ਥਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਥਖਆ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਥਗਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਗੌਰ ਕਰਨ-ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਥਕ ਥਵੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ਥਵੱਚ, JLTF ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਆਕਲਨ ਸਰਵੇਖਣ ਥਵਕਥਸਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ DHS ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਥਵਤਥਰਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ।  

CBP ਲੈਂਗਿੇਜ ਐਿਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language Access Plan)    
ਥਵੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ਥਵੱਚ, DHS ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਲਖਣ ਲਈ ਥਵੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ਥਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਆਕਲਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ DOJ ਦੇ ਚਾਰ-ਕਾਰਕ ਥਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। DHS ਦੇ LAP ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਥਕ ਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂ ਟ LAP ਥਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, 14 
ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ। CBP ਦੇ LAP ਥਵੱਚ ਇਿ ਸਾਰੇ 14 ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਜਦਥਕ CBP ਦੇ LEP ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿੇ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਧ  ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  CBP ਦਾ LAP ਇਿਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਥਗਣਦਾ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਥਕ 
ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ CBP ਿਰ ਤੱਤ ਦੀ ਥਵਆਥਖਆ ਥਕਵੇਂ ਕਰ ਥਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭਥਵੱਖ ਥਵੱਚ ਿਰ ਤੱਤ ਦੀ ਥਵਆਥਖਆ ਥਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਤੁੱ ਤ 1) ਡ ੰਮੇਿਾਰ ਸਟਾਫ਼:  ਕੰਪੋਨੈਂ ਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੱੁਖ LEP ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ, ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਥਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂ ਟ LAP ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਦ-ਅਥਧਕਾਰ ਅਤੇ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਂ ਡਾਇਵਰਥਸਟੀ ਔਥਫਸ (Privacy and Diversity Office) (PDO) ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਡਾਈਰੈਕਟਰ CBP 
ਲਈ LEP ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਨ। 

 

 CBP ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਵੱਤੀ ਸਾਲ 2008 ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਅਤੇ 
ਸੰਸ਼ੋਥਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ।  

                                                 
1GAO ਨ ੂੰ  DHS ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਸੀ। GAO ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਵਿਆ ਵਕ DHS ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵ ੂੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  

ਿਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਿਕ ਿਤੀਵਿਿੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਤਰਨ ਅਤੇ ਯ .ਐਸ. ਪੋਰਟਸ ਔਫ ਏਟਂਰੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। GAO ਦ ੇਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਅੂੰਿਾਂ 

ਵਿੱਚ DHS ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਉਤੱੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ - ਯ .ਐਸ. ਕੋਸਟ ਿਾਰਡ, ਯ .ਐਸ. ਕਸਟਮਸ ਐਡਂ ਬਾਰਡਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection) (CBP), ਅਤੇ 

ਯ .ਐਸ. ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਸ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (U.S. Immigration and Customs Enforcement) (ICE)। GAO ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਲਈ DHS ਨੇ (1) ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਰੱਖਾਿਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਸੂੰਭਾਿੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 

ਿਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। GAO ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਪਤਾ ਲਿਾਇਆ ਵਕ DHS ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੀਵਮਤ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, CBP ਦ ੇਆਕਲਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੁਖੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਰ ਰਤਾਂ ਉਤੱੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਆਨ ਵਦਤੱਾ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਕ ਵਿਆਪਕ ਆਕਲਨ ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਕਰਕੇ, 

DHS ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਉਤੱੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕ ਟਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਰਤ ਸਕੇਿਾ।  DHS ਦ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਨੇ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ ਚੀਆਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ੋਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਅਿਾਰਡ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦ ੇਆਕਾਲਨ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਉਣਾ DHS ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਵੋਮਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਰਖੱੇਿਾ।  ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਤੇ ਿਤੀਵਿਿੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ 

DHS ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  GAO ਨੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ DHS ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ 

ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਪਰੋਿਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੂੰਬੋਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ 

ਆਕਲਨ ਭਵਿੱਖੀ ਕ ਟਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



 

 

 

 ਪੰਨਾ 6  
  

 ਇੱਕ LEP ਕਮੇਟੀ ਸਿਾਥਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਮਾਿੀ ਆਧਾਰ 
ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਤੁੱ ਤ 2) ਡਨਗਰਾਨੀ:  ਪਦ-ਅਥਧਕਾਰ ਅਤੇ ਥਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ। 
 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 ਸਵ-ੈਪੜਤਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਥਜਸ ਲਈ CBP ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਥਕਥਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਆਕਲਨ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਨਤੀਥਜਆਂ ਉੱਤੇ ਥਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, LAP ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਪੱੁਛ-ਥਗੱਛ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਥਕ CBP ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖੇਰਤ ਥਵੱਚ LEP ਸਮ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕੇ ਥਵੱਚ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਦਾਥਤਆਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ। 

ਤੁੱ ਤ 3) ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋਡਟਸ:  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਰੀਕੇ ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ। 

 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 ਆਪਣੇ LEP ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ ਥਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ CBP ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, CBP ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨ ੰ  
ਦਫਤਰੀ-ਪੱਧਰ LEP ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਸੱਥਖਆ ਦੇ ਥਰਿਾ ਿੈ, ਥਜਸਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ 
ਥਸੱਥਖਆ ਤੱਕ ਿੋਵੇਗਾ।  ਇਸਦੇ ਅਥਤਥਰਕਤ: 

 

o PDO ਇੱਕ ਥਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਥਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।  
o ਇਸ LAP ਦੇ ਥਵਥਸ਼ਆਂ ਨ ੰ  CBP ਦੀ ਆਂਤਥਰਕ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
o ਇਿ ਨੋਥਟਸ ਥਕ LAP 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਇਲੈਕਟਰੋਥਨਕ ਮੇਲ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, CBP 

ਸੇਂਟਰਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿੇ CBP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਤਥਰਕ CBP ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਡਸਪਲੇ ਥਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
o ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  CBP ਦੇ LAP 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਥਵਥਸ਼ਆਂ 

ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦਏਗੀ।  
o ਕਰਮਚਾਰੀ LAP ਥਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਤੁੱ ਤ 4) ਪਰਾਥਡਮਿਤਾ:  ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਵ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰੰਵਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਕਥੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਰਾਿਥਮਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  CBP ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਰਬੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨੀ, 
ਕੋਥਰਆਈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ, ਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਏਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਵਆਥਖਆ ਉਪਲਬਧ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 
 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP ਿਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਥਵਆਥਖਆ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

 ਿਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ LEP ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਥਫਸ ਔਫ ਪਬਥਲਕ ਅਫੇਅਰਸ (Office of 
Public Affairs) (OPA) ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੰ  ਪਥਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗਾ।  LEP ਸਮ ਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੰ  ਪਥਿਲ ਥਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਤੁੱ ਤ 5) ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚ ਿਾਰਜਡਿਧੀਆਂ/ਪਰੋਟੋਿੋਲ:  ਅਥਜਿੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ  ਕਰੋ, ਥਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਏਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।  
ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੰ ਚ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿੇਠ ਥਲਖੀਆਂ ਥਿਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ:  ਥਕਸੇ ਥਵਅਕਤੀ ਦੀ LEP ਸਥਿਤੀ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨਾ; ਬੋਲੀ ਗਈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ; ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ; ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣਾ; ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ  
ਥਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਤੀਕਾਰੀ ਥਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਥਵੱਚ ਵਰਣਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਥਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਰ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 ਔਥਫਸ ਔਫ ਫੀਲਡ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Office of Field Operations) (OFO) ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿੈ, ਥਜਸ ਨ ੰ  ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਿਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।  CBP ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਥਣਤ 
ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਥਵਆਥਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਿੋਰ ਤਰੀਥਕਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।  ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਸੋਥਮਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਯ .ਐਸ. ਥਸਟੀਜ਼ਨਥਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਥਵਸ 
(US Citizenship and Immigration Service) (USCIS) ਲੈਂਗਵੇਜ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਗਵੇਜ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ CBP ਪਾਥਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਥਖਆ LEP ਕਮੇਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥਕ ਇਿ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

 ਯ .ਐਸ. ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ (U.S. Border Patrol) (USBP) ਕੋਲ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਅਕੰਪਨੀਡ ਏਲੀਅਨ ਥਚਲਡਰਨ (UAC) ਸਮੇਤ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਥਜਿੀਆਂ 
ਸ ਰਤਾਂ ਥਵੱਚ ਥਜੱਿੇ ਇਨ-ਿਾਊਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਬਿੇਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, USBP ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਥਨਕ ਥਵਆਥਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੈ।  ਅਥਜਿੇ ਮਾਮਥਲਆਂ ਥਵੱਚ ਜਦੋਂ UAC ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, USBP ਪਾਥਲਸੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਥਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਥਕ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਥਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਵਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

 

 CBP ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਥਵੱਚ ਸੰਚਾਲਣ ਸਿਾਨਾਂ ਥਵਖੇ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ “ਆਈ ਸਪੀਕ”ਦੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ 
ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ LEP ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਥਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥਜਸ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ CBP ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਤੁੱ ਤ 6) ਗ ਣਿੁੱ ਤਾ ਡਨਯੰਤਰਣ ਿਾਰਜਡਿਧੀਆਂ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਥਨਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਥਕ ਥਵਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਥਜਿਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਥਵੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 OFO ਮੌਜ ਦਾ CBP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ CBP ਖੇਤੀ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ OFO ਦੇ ਥਵਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਥਿਤ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਥਨਕ ਟੈਸਥਟੰਗ ਥਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਥਰਿਾ ਿੈ। 

 
 2006 ਤੋਂ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬਾਰਡਰ, ਥਮਆਮੀ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਥਰਕੋ ਨ ੰ  ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ CBP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਪਰਵੀਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਥਸਖਲਾਈ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

 2009 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਐਡਂ ਮੈਰੀਨ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Air and Marine Operations) (AMO) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਪਰਵੀਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਸੱਖਲਾਈ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
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 CBP.gov ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ/ਥਟੱਪਣੀ/ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੱੁਛ-ਥਗੱਛਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ (877) 227-5511 ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

 CBP.gov ਵੈਬਸਾਈਟ DHS ਔਥਫਸ ਔਫ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ (Office of Civil Rights) ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ 
ਥਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਵਾਧ  ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। DHS ਸਾਈਟ“ਮੈਂ ਥਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ?” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਥਿਤ “ਿੋਮ ਪੇਜ” ਉੱਤੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ 
ਿੈ। DHS ਸਾਈਟ “ਫੀਡਬੈਕ ਥਦਓ” ਦੇ ਤਥਿਤ “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ” ਪੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
 

 ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਕ CBP ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, CBP 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਥਲਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗੀ। 

 
ਤੁੱ ਤ 7) ਿੇਟਾ ਨੰੂ ਟਰੈਿ ਿਰਨਾ:  ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਣ ਲਈ ਥਕਸੇ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ 
ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਥਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। 

 
CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  

 

 USBP ਥਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਥਿਰਾਸਤ ਥਵੱਚ ਲਏ ਗਏ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ 
ਲਈ e3 ਪਰੋਸੈਥਸੰਗ ਥਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

 OFO, CBP ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਥਕਸੇ ਥਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।  
 

 OPA ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਬਾਰੇ CBP ਦੇ INFO ਸੈਂਟਰ (INFO Center) ਥਵਖੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ PDO ਥਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨ ੰ  ਚਲਾਏਗਾ। 

ਤੁੱ ਤ 8) ਸੋਮੇ:  ਥਵਿਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸੋਥਮਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਥਦਆਂ ਅਤੇ ਫੰਥਡੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਥਦਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੋਥਮਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ। 

 
CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  

 

 ਔਥਫਸ ਔਫ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਰੋਥਕਓਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ, DHS ਏਕੀਥਕਰਤ ਕੀਤੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ, ਲੈਂਗਵੇਜ ਸਰਥਵਥਸਜ਼ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ 
ਵਰਥਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਥਵੱਚ ਇੱਕ ਥਕਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ DHS ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ ਰੇ DHS ਥਵੱਚ ਕ ਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਥਟੰਗ ਵਾਿਣਾਂ ਦੇ 
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰ ਥਰਿਾ ਿੈ। 

 CBP ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ। 
 

 CBP ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਥਖਆ ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏਗਾ ਥਕ, ਕੀ ਸੋਥਮਆਂ ਨ ੰ  ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਿਾ ਿੈ।  
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ਤੁੱ ਤ 9) LEP ਸਮੂਹਾਂ ਤੁੱ ਿ ਪਹ ੰ ਚ:  ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ LEP ਸਮ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਾਿਰੀ ਥਿੱਤਧਾਰਕਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ; DHS ਅਤੇ ਔਥਫਸ ਔਫ ਪਬਥਲਕ ਅਫੇਅਰਸ (Office of Public Affairs) (OPA) ਦੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਥਵੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਇਿ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਥਕ LEP ਸਮ ਿ ਥਕਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ।  
 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP ਇੱਕ ਥਵਆਪਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਥਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  

 CBP ਔਥਫਸ ਔਫ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੋਨ-ਗਵਰਨਮੇਂਟਲ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OC-NGO) ਥਲਏਜਾਨ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਸੁਥਵਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

 CBP.gov ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ/ਥਟੱਪਣੀ/ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੱੁਛ-ਥਗੱਛਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ (877) 227-5511 ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 CBP.gov ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ DHS ਔਥਫਸ ਔਫ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ (Office of Civil Rights) ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ 
ਥਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਧ  ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।  DHS ਸਾਈਟ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਥਕ “ਮੈਂ ਥਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਥਿਤ “ਿੋਮ ਪੇਜ” ਉੱਤੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  
ਥਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, CRCL ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਸੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ ਫਾਈਲ ਏ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਲੇਂਟ (File a Civil Rights Complaint) 'ਤੇ 
DHS/CRCL ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 1 (866)-644-8360 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। DHS 
ਸਾਈਟ “ਫੀਡਬੈਕ ਥਦਓ” ਦੇ ਤਥਿਤ “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ” ਪੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।  

 

ਤੁੱ ਤ 10) ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਰ :  ਥਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਥਵਆਥਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਕਰੋ; ਇਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ 
ਥਡਊਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ: 
 

 CBP, ਥਮਸ਼ਨ-ਥਵਥਸ਼ਸ਼ਟ ਸਥਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿੀਆਂ LEP ਥਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਥਦਆਂ, USBP ਅਤੇ OFO 
ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਵੱਚ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 

 

 CBP ਅਫ਼ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਅਥਜਿੇ ਥਬਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਜੋ 
ਕਈ CBP ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਥਨਪੰੁਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।  
 

ਤੁੱ ਤ 11) ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਿਾਂ:  ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
  

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
  

 ਇਸ ਪਲੈਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇਮਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਥਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 12 ਉੱਤੇ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

http://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
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ਤੁੱ ਤ 12) ਡਸੁੱ ਖਲਾਈ:  ਥਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਵੇ, LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ, ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਥਸੱਖਲਾਈ ਲਈ 
ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।  

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ CBP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਥਸੱਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿੁਥਦਆਂ ਅਤੇ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗਾ। 

 
 CBP ਇੰਟਰਾਜੰਸੀ ਟਰੇਥਨੰਗ ਵੀਥਡਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਥਜਸ ਨੇ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਥਦਖਾਉਂਦੇ ਵੀਥਡਓ 

ਥਵਨਯੈੈੱਟ ਥਤਆਰ ਕੀਤੇ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਨਰਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਥਟੰਗਾਂ ਥਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ 
ਥਵਆਥਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਥਭਆਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।  

 
ਤੁੱ ਤ 13) ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੋਡਟਸ:  ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਥਟਸ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਥਬੰਦ  ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਥਟਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰੇਗਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਥਟਸ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਥਬੰਦ  ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ।  

 CBP ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਥਵੱਚ ਸੰਚਾਲਣ ਸਿਾਨਾਂ ਥਵਖੇ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ “ਆਈ ਸਪੀਕ” ਦੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ 
ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ LEP ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਥਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥਜਸ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ CBP ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 CBP ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੋਰਟਸ ਔਫ ਏਟਂਰੀ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਿੋਏ ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗਾ। 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਥਡਓ, ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ “ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚ ਗਏ ਿੋ” ਿੈ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਥਕਥਰਆ ਬਾਰੇ ਥਵਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਾਈ-ਅੱਥਡਆਂ 'ਤੇ ਪਰਸਾਥਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ 
ਿੈ।  ਵੀਥਡਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਸਬਟਾਈਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  ਇਿ ਵੀਥਡਓ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ 
CBP.gov ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।  ਪ ਰੇ ਥਦਨ ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਟਾਈਟਲਾਂ ਨ ੰ  ਚੱਕਰਵਾਰ ਕਰਮ ਥਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 CBP ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੱੁਖ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਥਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ  
“Communicarse con Nosotros” ਿੈ। ਪੰਨਾ ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  
ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ CBP ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥਦੰਦਾ ਿੈ। 

 CBP ਇਲੈਕਟਰੋਥਨਕ ਥਸਸਟਮ ਫੋਰ ਟਰੈਵਲ ਓਿਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Electronic System for Travel Authorization) (ESTA) ਪੰਨੇ 
ਉੱਤੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਚੀਨੀ, ਡੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਇਤਾਲਵੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਥਰਆਈ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ 
ਸਵੇਥਡਸ਼ ਥਵੱਚ ESTA ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰੁਚਣ-ਯੋਗ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। 

 CBP.gov ਵੈੈੱਬਪੇਜ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮ ਿਾਂ ਥਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/spanish-complaint-form.pdf
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ਤੁੱ ਤ 14) ਡਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ:  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਲੈਨ, 
ਪਾਥਲਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।  

 
CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP, LAP ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਪੜਤਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਥਕਥਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 
 

DHS ਦੇ LAP ਥਵੱਚ ਥਵਅਕਤ ਉੱਪਰ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ 14 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, CBP ਦੇ LAP ਥਵੱਚ ਿੇਠ ਥਲਥਖਆ ਵਾਧ  ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ: 
 

ਤੁੱ ਤ 15) ਟੇਿਨੋਲੋਜੀ: ਪੋਰਟਸ ਔਫ ਏਟਂਰੀ ਥਵਖੇ ਰੁਟੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 

CBP ਅਨ ਪਾਲਣ ਿਾਰਿਾਈਆਂ:  
 

 CBP ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਥਵੱਖੀ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਥਵੱਚ CBP 
ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।   
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ਲੈਂਗਿੇਜ ਐਿਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language Access Plan) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਪ ਰੇ CBP ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿੰੁਚਣ-ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ ਰੇ CBP ਥਵੱਚ ਅਥਿਮ ਕਦਮ ਪੱੁਟੋ। 
 ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ DHS ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ ਰੇ DHS 

ਥਵੱਚ ਕ ਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਥਟੰਗ ਵਾਿਣਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਥਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ। 
 ਭਥਵੱਖੀ ਸੋਥਮਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਤਰੀਥਕਆਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 ਥਵਆਥਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥਨਯੰਤਰਣ – ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੱੁਟੋ ਥਕ ਥਵਆਥਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਅਨੁਵਾਦ ਥਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਥਵੱਖੀ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ ਿ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕਰੋ- ਇਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ ਿ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਆਰਡਰ 13166 ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਥਵੱਚ 

ਇਮਪਲੀਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਉਦੇਸ਼ 1 
ਡ ੰਮੇਿਾਰ ਸਟਾਫ਼: ਕੰਪੋਨੈਂ ਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੱੁਖ LEP ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ, ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਥਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂ ਟ ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language 
Access Plan) ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਦ-
ਅਥਧਕਾਰ ਅਤੇ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ:  
 

ਲੀਿ:  PDO 

a) ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਂ ਡਾਇਵਰਥਸਟੀ ਔਥਫਸ (Privacy and Diversity Office) (PDO) ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਥਕਉਥਟਵ ਡਾਈਰੈਕਟਰ CBP ਲਈ 
LEP ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਨ। 
 

 ਡਮਤੀ:  ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ।  
 

b) CBP ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਥਵੱਤੀ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਅਤੇ 
ਸੰਸ਼ੋਥਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ।  
 

ਡਮਤੀ:  ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ।  
 

c) ਇੱਕ LAP ਬਰੇਨਸਟੋਰਥਮੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਥਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 
 

 ਡਮਤੀ:  ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ।  

d) ਮੌਜ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਮਾਿੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ LEP ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ। 
 

 ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
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e) LEP ਵਰਕ ਗਰੱੁਪ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 
 

 ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਉਦੇਸ਼ 2 

ਡਨਗਰਾਨੀ:  ਪਦ-ਅਥਧਕਾਰ ਅਤੇ ਥਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ:  
 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਔਥਫਸ ਔਫ ਅਕਾਊਂਟੇਥਬਥਲਟੀ/ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਥਡਵੀਜ਼ਨ (MID) 
a) FY15 SIP ਸਾਈਕਲ ਥਵੱਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ LEP-ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਥਨਰੀਖਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੋ। 

 ਡਮਤੀ:  ਸਵ-ੈਥਨਰੀਖਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2015 ਥਵੱਚ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸਾਥਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਲੀਿ: PDO ਸਡਹਯੋਗ: HRM/ਔਥਫਸ ਔਫ ਐਕਵੀਥਜ਼ਸ਼ਨ 
b) ਪੱੁਛ-ਥਗੱਛ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਥਕ CBP ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਿੈ ਥਕ, ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਥਵੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਉਦੇਸ਼ 3 
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋਡਟਸ:  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ 
ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ। 
 
ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 
ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  OPA 
a) ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ CBP LEP ਪਲੈਨ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਸਮੀਥਖਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

b) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਰਥਸ਼ਪ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ “ਖਾਕਾ” CBP ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ ਸੰਥਖਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਦੱਤੀ। 
 
ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

c) LAP ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੋ  
o PDO ਇੱਕ ਥਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਥਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।  
o CBP ਦੇ LAP ਦੇ ਤਤਕਥਰਆਂ ਨ ੰ  CBP ਦੀ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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o ਇਿ ਨੋਥਟਸ ਥਕ LAP 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਇਲੈਕਟਰੋਥਨਕ ਮੇਲ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, CBP ਸੇਂਟਰਲ) 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿੇ CBP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਤਥਰਕ CBP ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਡਸਪਲੇ ਥਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

o ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  CBP ਦੇ LAP 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਥਵਥਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦਏਗੀ।  
o ਕਰਮਚਾਰੀ LAP ਥਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

 ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਉਦੇਸ਼ 4 
ਪਰਾਥਡਮਿਤਾ:  ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਵ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰੰਵਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਕਥੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਰਾਿਥਮਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 
a) CBP ਿਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਥਵਆਥਖਆ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਡਮਤੀ:  FY 2017 
 

ਲੀਿ:  OPA  
b) OPA ਅਥਜਿੇ ਥਵਥਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੰ  ਪਥਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿੀ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਥਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਰਭਾਥਵਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
 

ਡਮਤੀ:  FY 2017 
 

ਉਦੇਸ਼ 5 
ਭਾਸ਼ਾ ਪਹ ੰ ਚ ਿਾਰਜਡਿਧੀਆਂ/ਪਰੋਟੋਿੋਲ: ਅਥਜਿੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਥਪਤ ਕਰੋ, ਥਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਟਾਫ਼ 
ਨ ੰ  LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਏਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ। ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ: ਥਕਸੇ ਥਵਅਕਤੀ ਦੀ LEP ਸਥਿਤੀ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨਾ; ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ; ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਥਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ; ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣਾ; ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ  ਥਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਪਰਤੀਕਾਰੀ ਥਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਥਵੱਚ ਵਰਣਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪਥਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਰ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

a) OFO ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਥਲਸੀ ਨ ੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।  
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ CBP ਪਾਥਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਥਖਆ LEP ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਥਕ ਇਿ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
  

ਡਮਤੀ:  ਮਾਰਚ-2017 

 

ਲੀਿ:  USBP ਸਡਹਯੋਗ:  PDO 
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b) USBP ਕੋਲ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਅਕੰਪਨੀਡ ਏਲੀਅਨ ਥਚਲਡਰਨ 
(Unaccompanied Alien Children) (UACs) ਦੇ ਸਮੇਤ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਅਥਜਿੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ ਥਵੱਚ 
ਥਜੱਿੇ ਇਨ-ਿਾਊਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਬਿੇਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, USBP ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਥਨਕ ਥਵਆਥਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 
ਿੈ।  ਅਥਜਿੇ ਮਾਮਥਲਆਂ ਥਵੱਚ ਜਦੋਂ UAC ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, USBP ਪਾਥਲਸੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, 
ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਥਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਥਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਥਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਵਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
 
ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ  

 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 

c) CBP ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਥਵੱਚ ਸੰਚਾਲਣ ਸਿਾਨਾਂ ਥਵਖੇ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ “ਆਈ ਸਪੀਕ” ਦੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੋਸਟਰ 
ਲਗਾਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ LEP ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਥਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 
ਥਜਸ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ CBP ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਡਮਤੀ: ਸੰਪ ਰਣ (ਥਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਚਾਲਣ ਖੇਤਰ) 
 

ਉਦੇਸ਼ 6 
ਗ ਣਿੁੱ ਤਾ ਡਨਯੰਤਰਣ ਿਾਰਜਡਿਧੀਆਂ:  ਗੁਣਵੱਤਾ ਥਨਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਥਕ ਥਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਗੁਣਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਥਜਿਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਥਵੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ:  OFO  

a) OFO ਮੌਜ ਦਾ CBP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ CBP ਖੇਤੀ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ OFO ਦੇ ਥਵਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਥਿਤ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਥਨਕ ਟੈਸਥਟੰਗ ਥਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

 2006 ਤੋਂ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬਾਰਡਰ, ਥਮਆਮੀ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਥਰਕੋ ਨ ੰ  ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ CBP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਪਰਵੀਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਥਸਖਲਾਈ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 2009 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਐਡਂ ਮੈਰੀਨ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Air and Marine Operations) (AMO) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਪਰਵੀਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਥਸੱਖਲਾਈ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 CBP.gov ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ/ਥਟੱਪਣੀ/ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਪੱੁਛ-ਥਗੱਛਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ (877) 227-5511 ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 2015 ਥਵੱਚ, CBP ਨੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ 
ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਿੋਏ, ਪਰਸ਼ਨ/ਥਟੱਪਣੀ/ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਵਭਾਗ ਦਾ ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ।  ਵਾਧ  ਤੌਰ 'ਤੇ, 
CBP ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ “Communicarse con Nosotros” ਿੈ। 
ਪੰਨਾ ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ CBP ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥਦੰਦਾ ਿੈ। 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/spanish-complaint-form.pdf
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 CBP.gov ਵੈਬਸਾਈਟ DHS ਔਥਫਸ ਔਫ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ (Office of Civil Rights) ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ 
ਥਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਵਾਧ  ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ।  DHS ਸਾਈਟ “ਮੈਂ ਥਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਥਿਤ “ਿੋਮ ਪੇਜ” ਉੱਤੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
DHS ਸਾਈਟ “ਫੀਡਬੈਕ ਥਦਓ” ਦੇ ਤਥਿਤ “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ” ਪੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 
b) ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਕ CBP ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, CBP ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਥਲਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗੀ। 
  

ਡਮਤੀ: FY 2017 
 

ਉਦੇਸ਼ 7 
ਿੇਟਾ ਨੰੂ ਟਰੈਿ ਿਰਨਾ:  ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਣ ਲਈ ਥਕਸੇ ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਥਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।  
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ:  USBP  

a) USBP ਥਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਥਿਰਾਸਤ ਥਵੱਚ ਲਏ ਗਏ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 
e3 ਪਰੋਸੈਥਸੰਗ ਥਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

 

ਡਮਤੀ:  USBP (eProcessing ਥਸਸਟਮ) ਲਈ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
  

ਲੀਿ: OFO  
b) OFO, CBP ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਥਕਸੇ ਥਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।  
ਡਮਤੀ: FY 2017 

 
ਲੀਿ:  IPL/CBP INFO ਸੈਂਟਰ (INFO Center) 
c) IPL ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਬਾਰੇ CBP ਦੇ INFO ਸੈਂਟਰ (INFO Center) ਥਵਖੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ PDO ਥਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨ ੰ  ਚਲਾਏਗਾ। 
 

ਡਮਤੀ: FY 2017 
 

ਉਦੇਸ਼ 8 
ਸੋਮੇ: ਥਵਿਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸੋਥਮਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਥਦਆਂ ਅਤੇ ਫੰਥਡੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਥਦਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੋਥਮਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ। 
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ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ: ਔਥਫਸ ਔਫ ਐਕਵੀਥਜ਼ਸ਼ਨ  
a) ਔਥਫਸ ਔਫ ਐਕਵੀਥਜ਼ਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ DHS ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  

ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ DHS -ਥਵਆਪਕ ਕ ਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਥਟੰਗ ਵਾਿਣਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਕੋਥਸ਼ਸ਼ਾਂ ਥਵੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ। 
 

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਲੀਿ: ਔਥਫਸ ਔਫ ਐਕਵੀਥਜ਼ਸ਼ਨ  
b) CBP ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ।  

 

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ  
c) CBP ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਥਖਆ ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏਗਾ ਥਕ, ਕੀ ਸੋਥਮਆਂ ਨ ੰ  ਥਨਪੰੁਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਿਾ ਿੈ। 
ਡਮਤੀ: ਚਾਲ  

ਉਦੇਸ਼ 9 
LEP ਸਮੂਹਾਂ ਤੁੱ ਿ ਪਹ ੰ ਚ:  ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ LEP ਸਮ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਾਿਰੀ ਥਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਥਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ; DHS ਅਤੇ ਔਥਫਸ ਔਫ ਪਬਥਲਕ ਅਫੇਅਰਸ (OPA) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਥਵੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਥਕ LEP ਸਮ ਿ ਥਕਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
  

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ: OC-NGO ਸਡਹਯੋਗ: OPA, PDO 

a) CBP ਇੱਕ ਥਵਆਪਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਥਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਥਕਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  

o CBP ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ CBP.gov ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਥਟੱਪਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ LAP ਨ ੰ  ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।   
o LAP ਨ ੰ  ਅੰਥਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਥਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਥਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।   
o ਥਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਥਵੱਚ, CBP ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਦਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਕੀਤਾ ਥਕ ਵਰਤੇ 

ਗਏ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ DHS ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਸੈਸ ਪਲੈਨ (Language Access Plan) ਥਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।   
o CBP ਨੇ DHS ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਥਲੰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ ਥਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ CBP.gov ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਸ਼ਕਾਇਕ ਪੰਨਾ ਜੋਥੜਆ ਿੈ।  
o ESTA ਪੰਨੇ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਥਨਆਂ ਤੱਕ ਥਸੱਧੇ ਥਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਥਰਆ ਥਗਆ ਸੀ। 

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 



 

 

 

 ਪੰਨਾ 18  
  

ਲੀਿ: OC-NGO  
b) CBP ਦੇ NGO ਥਲਏਜਾਨ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਥਵਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਡਮਤੀ: ਚਾਲ   
 

 
 
ਉਦੇਸ਼ 10 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਰ : ਥਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਥਵਆਥਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਕਰੋ; ਇਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਥਡਊਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ 
ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ: PDO (ਪ ਰੀ ਏਜੰਸੀ ਥਵੱਚ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ਨ) ਲੀਿ:  USBP ਅਤੇ OFO (LEP ਦੀਆਂ ਥਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸਥਿਯੋਗ ਦੇ ਥਰਿਾ ਥਮਸ਼ਨ-ਥਵਥਸ਼ਸ਼ਟ) 
a) CBP, ਥਮਸ਼ਨ-ਥਵਥਸ਼ਸ਼ਟ ਸਥਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿੀਆਂ LEP ਥਮਆਰੀ ਸੰਚਾਲਣ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਥਦਆਂ, USBP ਅਤੇ OFO ਦੇ 

ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਵੱਚ LEP ਥਨਰਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਡਮਤੀ: FY 2017 
 

ਲੀਿ: HRM ਸਡਹਯੋਗ: OFO 
b) CBP ਅਫ਼ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਅਥਜਿੇ ਥਬਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ 

CBP ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਥਨਪੰੁਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।  
  

ਡਮਤੀ: ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
  

ਉਦੇਸ਼ 11 
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਿਾਂ: ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ: PDO  
a) ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ 

 

ਡਮਤੀ: ਚਾਲ  

 
ਉਦੇਸ਼ 12 
ਡਸੁੱ ਖਲਾਈ: ਥਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਵੇ, LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ, ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਥਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 
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ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ:  OTD ਸਡਹਯੋਗ:  PDO, USBP, ਅਤੇ OFO  
a) CBP ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰੁਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ CBP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਸੱਖਲਾਈ ਦੇਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿੁਥਦਆਂ ਅਤੇ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਡਮਤੀ:  FY 2017 

b) CBP ਇੰਟਰਾਜੰਸੀ ਟਰੇਥਨੰਗ ਵੀਥਡਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਥਜਸ ਨੇ LEP ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਥਦਖਾਉਂਦੇ ਵੀਥਡਓ ਥਵਨਯੈੈੱਟ 
ਥਤਆਰ ਕੀਤੇ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਨਰਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਥਟੰਗਾਂ ਥਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਥਵਆਥਖਆ ਕਰਨ 
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਥਭਆਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।  
  

ਡਮਤੀ: FY 2017 
 

ਉਦੇਸ਼ 13 
ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੋਡਟਸ:  ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਥਟਸ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਥਬੰਦ  ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ: PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 
a) CBP ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਥਵਕਥਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰੇਗਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਥਟਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਥਬੰਦ  ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ।  
 

ਡਮਤੀ:  FY 2017 
  

ਲੀਿ:  USBP (ਸਟੇਸ਼ਨ) ਲੀਿ:  OFO (POE) 
b) CBP ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਥਵੱਚ ਸੰਚਾਲਣ ਸਿਾਨਾਂ ਥਵਖੇ ਥਸਥਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਥਸਥਵਲ ਥਲਬਰਟੀਜ਼ “ਆਈ ਸਪੀਕ” ਦੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੋਸਟਰ 

ਲਗਾਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ LEP ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਥਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 
ਥਜਸ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ CBP ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਥਵਧੀਆਂ ਥਵੱਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਡਮਤੀ:  ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ (ਥਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਚਾਲਣ ਖੇਤਰ) 
       
 

ਲੀਿ: OFO 
c) CBP OFO ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੋਰਟਸ ਔਫ ਏਟਂਰੀ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਿੋਏ ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਥਡਓ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ 

ਕਰੇਗਾ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਥਕਥਰਆ ਬਾਰੇ ਥਵਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਥਜਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰੁਚ ਰਿੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 
20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਾਈ-ਅੱਥਡਆਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਥਰਆਈ, ਪਰੰਪਗਾਰਤ ਚੀਨੀ, ਰ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ ਪਰਸਾਥਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਿਾ ਿੈ। 
ਡਮਤੀ: ਚਾਲ  

 
ਲੀਿ: OPA 
d) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਥਡਓ, ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ “ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚ ਗਏ ਿੋ” ਿੈ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਥਕਥਰਆ ਬਾਰੇ ਥਵਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਾਈ-ਅੱਥਡਆਂ 'ਤੇ ਪਰਸਾਥਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  
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ਵੀਥਡਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥਵੱਚ ਸਬਟਾਈਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ । ਇਿ ਵੀਥਡਓ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ CBP.gov 
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਪ ਰੇ ਥਦਨ ਥਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਟਾਈਟਲਾਂ ਨ ੰ  ਚੱਕਰਵਾਰ ਕਰਮ ਥਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
 

e) CBP ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੱੁਖ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਥਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਥਜਸ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ “Communicarse con Nosotros” 
ਿੈ। ਪੰਨਾ ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ ਥਸ਼ਕਾਇਤ ਥਕਥਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਪੇਨੀ ਥਵੱਚ CBP ਅਥਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਥਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥਦੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
  

f) CBP ਇਲੈਕਟਰੋਥਨਕ ਥਸਸਟਮ ਫੋਰ ਟਰੈਵਲ ਓਿਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Electronic System for Travel Authorization) (ESTA) ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 
ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਚੀਨੀ, ਡੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਇਤਾਲਵੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਥਰਆਈ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਸਵੇਥਡਸ਼ 
ਥਵੱਚ ESTA ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰੁਚਣ-ਯੋਗ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਡਮਤੀ:  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 

 

g) CBP.gov ਵੈੈੱਬਪੇਜ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮ ਿਾਂ ਥਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਡਮਤੀ: ਚਾਲ  
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ਡਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ:  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਲੈਨ, ਪਾਥਲਸੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਕਾਰਜਥਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ਆਂਤਥਰਕ 
ਸਮੀਥਖਆ ਥਕਥਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ-ਅੰਕੜੇ ਥਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਨ, ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

ਲੀਿ:  PDO ਸਡਹਯੋਗ:  ਔਥਫਸ ਔਫ ਅਕਾਊਂਟੇਥਬਥਲਟੀ 
a) CBP, LEP ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨ ੰ  ਥਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਥਨਰੀਖਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਥਕਥਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਡਮਤੀ: ਸਵ-ੈਥਨਰੀਖਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2015 ਥਵੱਚ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸਾਥਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 
ਉਦੇਸ਼ 15 
ਟੇਿਨੋਲੋਜੀ:  ਪੋਰਟਸ ਔਫ ਏਟਂਰੀ ਥਵਖੇ ਰੁਟੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ: 
 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/spanish-complaint-form.pdf
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ਲੀਿ: OTIA  ਸਡਹਯੋਗ: OIT 
 

a) CBP ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਥਵੱਖੀ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਥਵੱਚ CBP ਕਰਮਚਾਰੀ-

ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
 

ਡਮਤੀ: ਚਾਲ   
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ਸੰਡਖਪਤ-ਸ਼ਬਦ            
DHS  ਯ . ਐਸ. ਥਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਿੋਮਲੈਂਡ ਸਥਕਓਥਰਟੀ (U.S. Department of Homeland Security) 
DOJ  ਯ . ਐਸ. ਥਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਜਸਥਟਸ (U.S. Department of Justice)  
GAO  ਯ .ਐਸ. ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਥਬਥਲਟੀ ਔਥਫਸ (U.S. Government Accountability Office) 
HRM  ਔਥਫਸ ਔਫ ਥਿਉਮਨ ਰੀਸੋਰਥਸਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Office of Human Resources Management)  
IPL  ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੇਂਟਲ ਪਬਥਲਕ ਥਲਏਜਾਨ (Intergovernmental Public Liaison) 
JLTF  ਜੋਏਟਂ ਲੈਂਗਵੇਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Joint Language Task Force) 
LEP  ਥਲਥਮਟੇਡ ਇੰਗਥਲਸ਼ ਪਰੋਫੀਥਸ਼ਏਸਂੀ (Limited English Proficiency) 
MID  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਥਡਵੀਜ਼ਨ (Management Inspections Division) 
NGO  ਨੋਨ-ਗਵਰਨਮੇਂਟਲ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Non-Governmental Organization) 
AMO  ਏਅਰ ਐਡਂ ਮੈਰੀਨ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Air and Marine Operations)  
USBP  ਯ .ਐਸ. ਬਾਰ਼ਡਰ ਪੈਟਰੋਲ (U.S. Border Patrol)  
OC-NGO ਔਥਫਸ ਔਫ ਥਦ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਨੋਨ-ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਥਲਏਜਾਨ (Office of the Commissioner,  

Non-Government Organization Liaison) 
OFO  ਔਥਫਸ ਔਫ ਫੀਲਡ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Office of Field Operations)  
OIT  ਔਥਫਸ ਔਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ (Office of Information Technology) 
OPA  ਔਥਫਸ ਔਫ ਪਬਥਲਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (Office of Public Affairs)  
OTIA  ਔਥਫਸ ਔਫ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ ਐਕਵੀਥਜ਼ਸ਼ਨ (Office of Technology Innovation and Acquisition)  
POE  ਪੋਰਟ ਔਫ ਏਟਂਰੀ (Port of Entry)  
PDO  ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਂ ਡਾਇਵਰਥਸਟੀ ਔਥਫਸ (Privacy and Diversity Office)  
UAC  ਅਨਅਕੰਪਨੀਡ ਏਲੀਅਨ ਥਚਲਡਰਨ (Unaccompanied Alien Children) 
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