
 
 
 
 

Prezadas partes interessadas, 
 
Hoje tenho o prazer de unir-me aos meus colegas de todo o DHS (Departamento de Segurança 
Interna dos Estados Unidos) para anunciar a minuta dos Planos de Acesso a Idiomas (em inglês, 
Language Access Plan, abreviado por Plano LEP) para os Componentes e Escritórios do DHS. A 
minuta destes planos descreve as iniciativas de Componentes Individuais para fornecer acesso 
significativo aos programas e atividades do DHS para pessoas que têm proficiência limitada à língua 
inglesa [Limited English proficient (LEP)] coerente com os requisitos do  Lei do Poder Executivo 
13166, Melhoria do Acesso aos Serviços para Pessoas com Proficiência Limitada em Inglês (11 de 
agosto de 2000) e o Plano do DHS de Acesso a Idiomas emitido pela primeira vez em fevereiro de 
2012.   
 
Aceitamos de bom grado a sua revisão e os comentários sobre a minuta dos planos antes da versão 
final. A minuta dos planos está disponível no website do DHS em www.dhs.gov/language-access.  Os 
comentários por escrito podem ser enviados para o CRCL (Gabinete de Direitos e Liberdades Civis) 
através do e-mail crcloutreach@dhs.gov até 31 de outubro de 2014.  Também teremos o prazer de 
ver sua a participação em uma ou mais reuniões de engajamento das partes interessadas a serem 
realizadas nos próximos meses.  
 
Citando um memorando de 2011 do Procurador Geral Eric Holder, o Plano de Acesso a Idiomas do 
DHS explica que os requisitos de acesso a idiomas possuem duas funções: a não discriminação e o 
governo efetivo. Ele esclareceu que “em uma emergência ou no curso de assuntos de rotina, o 
sucesso das iniciativas do governo para comunicação efetiva com o público depende da 
disponibilidade ampla e não discriminatória de informações precisas, oportunas e vitais”. 
Solicitamos ajuda à Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça dos EUA para uma revisão 
posterior da minuta dos planos de Componentes.  
 
Para mais informações sobre a minuta dos Planos de Acesso a Idiomas e oportunidades para 
apresentar sua opinião em uma das reuniões das partes interessadas, entre em contato 
com crcloutreach@dhs.gov.  Caso não fale ou escreva em inglês, o CRCL tem acesso a intérpretes e 
tradutores e pode se comunicar com você em qualquer idioma. 
 
Megan H. Mack 
Diretora de Direitos e Liberdades Civis 
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