
Luật này dành cho ai?

Luật đòi hỏi những gì?

Chi Tiết Để Liên Lạc

Muốn biết thêm chi tiết hay để được trợ giúp về việc 
soạn Kế Hoạch Sử Dụng Ngôn Ngữ hãy vào

https://health.hawaii.gov/ola/

hoặc liên lạc với

Văn Phòng Đặc Trách về Sử Dụng Ngôn Ngữ
1250 Punchbowl Street, Room 201

Honolulu, Hawaii, 96813. 
Điện thoại: (808) 586-8730 Fax: (808) 586-8733

Các Số Điện Thoại Gọi Miễn Phí của Neighbor Islands 

Hawaii Island 974-4000 ext. 68730

Maui 984-2400 ext. 68730

Kauai 274-3141 ext. 68730

Molokai và Lānai 1-(800) 468-4644 ext. 68730

Thông Tin

www.lep.gov
Nhóm Làm Việc Liên Cơ Quan của Liên Bang về Kém Tiếng 
Anh

www.ncihc.org
Hội Đồng Quốc Gia Thông Dịch ngành Y Tế

www.migrationpolicy.org
Viện Chính Sách Di Trú

www.healthlaw.org
Chương Trình Luật Y Tế Quốc Gia

www.diversityrx.org
Diversity Rx – Nguồn Trợ Giúp Y Tế về Các Nền Văn Hóa 
Khác Nhau

www.apiahf.org
Diễn Đàn Sức Khỏe Người Mỹ Gốc Á & Đảo Thái Bình 
Dương

www.hhs.gov
Văn Phòng Y Tế Người Thiểu Số, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân 
Sinh Hoa Kỳ

www.xculture.org
Chương Trình Y Tế về Các Nền Văn Hóa Khác Nhau

www.imia.org
Hiệp Hội Thông Dịch Y Khoa Quốc Tế

www.ata.org
Hiệp Hội Phiên Dịch Hoa Kỳ

2020

Hello
¡Hola!

안녕하세요

Kumustá

Aloha

håfa ådai

Bonjour

Talofa!

今日は

你好

Io̧kweનમસ્તે

LUẬT VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
Ở HAWAII

`O ka `ölelo ke ola
(Ngôn Ngữ là Đời Sống)

Vietnamese



MỤC ĐÍCH

Những người Kém Tiếng Anh (LEP) không nói tiếng 
Anh như ngôn ngữ chính của họ và bị hạn chế về khả 
năng đọc, viết, nói hay hiểu tiếng Anh.

Nhóm này bao gồm một phần lớn dân số của Hawaii.  
Nhiều người LEP đóng góp vào nền kinh tế của chúng 
ta, giảng dạy cho trẻ em tại các trường học và có 
những sự đóng góp quý báu cho sự phồn thịnh của 
tiểu bang chúng ta.

Đôi khi người LEP gặp khó khăn trong việc sử dụng 
dịch vụ của các cơ quan tiểu bang hoặc các thực thể 
được bảo trợ (những tổ chức nhận tài trợ của tiểu 
bang) bởi vì sự hạn chế về khả năng đọc, viết, nói và 
hiểu tiếng Anh của họ.

Tiểu bang và các thực thể được bảo trợ quyết tâm 
bảo đảm cho tất cả mọi người dân của Hawaii, kể cả 
những người không nói tiếng Anh và nói tiếng Anh bị 
hạn chế đều được sử dụng những chương trình, dịch 
vụ và hoạt động hữu ích để giúp họ tham gia đầy đủ 
vào đời sống của cộng đồng chúng ta.

LUẬT

Luật Về Sử Dụng Ngôn Ngữ là gì?
Chương 321c của HRS đòi hỏi tất cả mọi cơ quan 
tiểu bang, hay bất cứ một tổ chức nào nhận tài trợ 
của tiểu bang để cung cấp dịch vụ công cộng, đều 
phải bảo đảm cho việc sử dụng hữu ích những dịch 
vụ chính quyền căn bản của cơ quan họ, các chương 
trình và hoạt động cho tất cả dân số đa dạng của 
Hawaii, bất kể là họ nói ngôn ngữ nào.  Trong một số 
trường hợp, cần phải cung cấp miễn phí cả hai dịch 
vụ thông dịch và phiên dịch.

Những Ai Phải Tuân Hành?
Tất cả các cơ quan tiểu bang và bất cứ một tổ chức 
nào nhận tài trợ của tiểu bang để cung cấp dịch vụ 
cho công chúng.

Văn Phòng Đặc Trách về Sử Dụng Ngôn Ngữ là 
gì?
Văn Phòng Đặc Trách về Sử Dụng Ngôn Ngữ (OLA) 
giúp bảo đảm cho người dân LEP ở Hawaii không 
bị từ khước việc sử dụng hợp lý các dịch vụ chính 
quyền căn bản, chương trình và hoạt động chẳng hạn 
như các chương trình dịch vụ xã hội, huấn nghệ, trợ 
giúp về nghề nghiệp hay điều giải công bằng và khách 
quan.

OLA giúp giám sát và là trung tâm phối trí cho các cơ 
quan tiểu bang, cũng như trợ giúp kỹ thuật cho tiểu 
bang và các thực thể được bảo trợ, để soạn ra và 
thực thi Kế Hoạch Sử Dụng Ngôn Ngữ theo như luật 
định.  Văn phòng này cũng giám sát và duyệt xét về 
sự tuân hành của các cơ quan tiểu bang và giải quyết 
khiếu nại của người dân về những vi phạm về sử 
dụng ngôn ngữ.

OLA được liên kết với Bộ Y Tế cho các mục đích hành 
chánh.

TRÁCH NHIỆM

Phân Tích Bốn Yếu Tố
Phân Tích  Bốn Yếu Tố là thử nghiệm các bước hợp 
lý sẽ giúp cho cơ quan hay thực thể được bảo trợ 
xác định xem họ có phải cung cấp dịch vụ về ngôn 
ngữ hay không.  Cơ quan hay thực thể được bảo trợ 
đó phải xem xét tất cả mọi hoàn cảnh, kể cả bốn yếu 
tố sau đây:

• Tỷ lệ người LEP đã phục vụ hay đã gặp gỡ;
• Mức thường xuyên của người LEP đến sử

dụng dịch vụ, chương trình, hay hoạt động
của họ;

• Tính chất và sự quan trọng của dịch vụ,
chương trình, hay hoạt động được cung cấp;
và

• Những nguồn trợ giúp có sẵn dành cho cơ quan
tiểu bang hay thực thể được bảo trợ đó.

Những Thí Dụ về Sử Dụng Ngôn Ngữ Hữu Ích:
• Giao tiếp trực tiếp bằng ngoại ngữ bởi nhân

viên nói thông thạo song ngữ;
• Thông dịch (bằng lời nói), được thực hiện

trực tiếp hay qua điện thoại bởi thông dịch
viên có khả năng;

• Phiên dịch (bằng chữ viết) những tài liệu
quan trọng bởi phiên dịch viên có khả năng;
và

• Website đa ngôn ngữ và các nguồn trợ giúp
về thính-thị.




