ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপিাে চোরফোে প্রদতিন্ধকতা েরেরে এিং আপদি
চোরফো কেরত হুইেরচোে িযিহাে করেি। একটে
দিপণরে যকিে এ রপ্রস যচক-আউরেে পথটেই
আপিাে জিয প্ররিশরযােয। আপিাে ম্দিখািাে
ক্তজদিশপরেে পদেম্াণ এ রপ্রস পদেরষিাে সংখযারক
োদিরে যেরে। আপিাে সরে ম্াদিরে দিরত দিপণরটেরক
কর কেরত হরি?

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।

ভিেম, রীভে ো প্রণালী পভরেেতবির একটি উদাহরণ
হল প্রভেেন্ধকো সহ েযক্তিবদর ক্রে করা মুভদখািার
ক্তিভিশপবের সংখযা েযভেবরবক প্রবেশব াগয
এক্সবপ্রস চেক আউবির পথ েযেহার করার সুব াগ
চদওো।
আপদি একটে হুইেরচোে িযিহাে করেি এিং
যপ্রসক্তিপশরিে ওষিপে দিরত আপিারক একটে
ফারম্দসরত
ক
যযরত হরি। ফারম্দসটেে
ক
প্ররিরশে জােোে
একটে িাপ েরেরে। প্ররিশ প্রিাি কেরত ফারম্দসটেে
ক
দক
িাপটে সদেরে যিওো আিশযক?
ধাপ থাকার কারবণ একিি হুইলবেোর আবরাহী
েযক্তি একটি ফাবমভসবে
ত
প্রবেশ করবে িা পারবল
ফাবমভসবক
ত
চসই ধাপটি সভরবে চফলবে হবে, ভদ
ো করা "সহিসাধয" হে। ফাবমভসর
ত
পবে ো করা
"সহিসাধয" িা হবল ফাবমভসটি
ত
ভেক উপাবে
পণয ও পভরবেো প্রদাি করবে োধয থাকবে, চ মি,
োভিবে চপ ৌঁবছ চদওো ো রাস্তার ধাবরর পভরবেো।
আপিাে িৃটিশক্তক্তে িিেতা
ক
েরেরে এিং জিেরণে জিয
উন্মক্ত একটে আেচিাসভাে উপদস্থত থাকরত চাি।
আপিাে আেচিাসভাে উপািািগুদে িি আকারেে
অক্ষরে ম্দিত থাকাে প্ররোজি যারত আপদি যসগুদে
পিরত পারেি। আেচিাসভাে প্ররযাজরকে কর কর
িািযিািকতা থাকরত পারে ?
একটি আলেিাসভা িিগবণর িিয উন্মুি হবল
চসখাবি ভেক ফরমযাবি ভলভখে উপাদাি তেভর
থাকা আেশযক, াবে চসগুভল দুেল
ত দৃটিসম্পন্ন
েযক্তিবদর িিযও প্রবেশব াগয হে। ভেক
ফরমযািগুভলর মবধয চেইল ো েি আকাবরর
অেবর ছাপা পিবে পাবর।

চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

•

•
•

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV এ
যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ডাউিরোড
ক
করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে অিশযই
একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে কেরত হরি
এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত হরি
ডডাকরযারে, ফযা াাো িা সশেররে ।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.

প্রভেেন্ধকো
সহ েযক্তিবদর
প্রকাশয সুভেধার
স্থাবির
অভধকারসমূহ

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Rights of People With
Disabilities Places of Public Accommodation

প্রভেেন্ধকো সহ েযক্তিবদর প্রকাশয সুভেধার
স্থাবির অভধকারসমূহ
দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে আইরি প্রকাশয
সদিিাে স্থািগুদেরক প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে সরে
বিষম্যম্ূেক আচেণ কো দিদষে করে।
ম্ািিাদিকাে আইরি প্রদতিন্ধকতাে সংজ্ঞা এইভারি
যিওো হরেরে:
“যকারিােকম্ শােরদেক, ম্ািদসক িা স্বাস্থযেত িিেতা
ক
যা স্বাভাদিক শােরদেক ক্তিোকোরপে অিশরেরি িািা
যিে অথিা দচদকৎসােতভারি গ্রহণরযােয
যোেদিণরেে
ক
প্ররকৌশরেে িা যসই িিেতাে
ক
যকািও
যেকরডকে াাো প্রিদশতক হে অথিা অিযরিে াাো যয
িিেতাে
ক
অিস্থা স্বরকৃত হে।”
দিউ ইেকক যেরেে "প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদে"ে
ম্রিয পরি: যহারেে, যেরতাোুঁ, খচরো দিপণর,
দচদকৎসাে দিদিক, হাসপাতাে, ম্রিােঞ্জি ও
দিরিািরিে পাকক ও দসরিম্া হে।
ভিভেদ্ধ করা তেেমযমূলক আেরণ
প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেরত প্রদতিন্ধকতা সহ
িযক্তক্তরিে দিরুরে বিষম্যম্ূেক আচেণ কো দিদষে
এিং তারিে পণয ও পদেরষিাগুদে প্ররিশরযােয কো
আিশযক।
প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদে প্রদতিন্ধকতাে কােরণ
যকািও িযক্তক্তরক পণয িা পদেরষিা দিরত অস্বরকাে
কেরত পারে িা। প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেরত
প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে জােো, প্রািািয িা সদিিা
দিরত অস্বরকাে কোে ইদেতিাহর যকািও দেদখত
উপািাি প্রকাশ িা প্রচাে কো দিদষে।

িীভে ো প্রণালীর

ুক্তিসঙ্গে পভরেেতি

প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেে িরদত, েরদত িা প্রণােররত
যক্তক্তসেত পদেিতকি কোে প্ররোজি যখি প্রকাশয
সদিিাে স্থািগুদেরক প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে
জিয প্ররিশরযােয কোে জিয যসই পদেিতকি কোে
প্ররোজি হে।
প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেে িরদত, েরদত িা প্রণােররত
যক্তক্তসেত পদেিতকি কোে প্ররোজি হে িা যখি
যসই পদেিতকি িযিসাে িা যকরন্দ্রে প্রকৃদতে যম্ৌদেক
পদেিতকি ঘোরত পারে।
আিষদেক সহােতা প্রিাি কোে প্ররোজিরেতা
প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেে যকািও প্রদতিন্ধকতা
সহ িযক্তক্ত যযি আিষদেক সহােতা িা পদেরষিা িা
থাকাে কােরণ পদেরষিা পাওো যথরক িাি িা
পরিি িা প্রতযাখযাত িা হি তা দিক্তিত কেরত
পিরক্ষপ যিওো আিশযক।
"আিষদেক সহােতা"ে ম্রিয পিরত পারে শ্রিণ
িিেতা
ক
সহ িযক্তক্তরিে জিয যযােয প্রতরকর ভাষাে
যিাভাষর অথিা িৃটি িিেতা
ক
সহ িযক্তক্তরিে জিয
যেইে-এ িা িি হেরফ যেখা উপািাি।
প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেে আিষদেক সহােতা
প্রিারিে প্ররোজি পিরি িা যদি যসই প্রিারিে
ফরে িযিসাে িা যকরন্দ্রে প্রকৃদতে যম্ৌদেক
পদেিতকি ঘরে অথিা "অতযদিক যিাঝা"ে সৃটি হে।
অিরোি কো পদেিতকি প্রিারিে যিাঝা িযিসাে িা
যকরন্দ্রে প্রকৃদতে যম্ৌদেক পদেিতকি ঘোরি িা
অতযদিক যিাঝাে সৃটি কেরি দকিা তা প্রকাশয
সদিিাে ম্াদেক িা পদেচােরকে উপে দিভকে
কেরি।

অেযভধক চোঝা
একটে "অতযদিক যিাঝা"ে অথ হে
ক
উরেখরযােয
অসদিিা িা খেচ। যকািও পিরক্ষরপে ফরে
"অতযদিক যিাঝা" চাপরি দকিা তা দিিােণ
ক কেরত
অিরোি কো পদেিতকরিে প্রকৃদত ও খেচ যসই
প্রকাশয সদিিাে স্থারিে সংস্থারিে সরে
ভােসাম্যপূণ করে
ক
যিখরত হরি।
স্থাপবেযর োধা সরাবিা

প্রকাশয সদিিাে স্থািগুদেে দিিযম্াি যকন্দ্রগুদেে
যথরক যসই স্থাপরতযে িািা ও আিািপ্রিারিে
িািাগুদেরক সদেরে যফো আিশযক যযগুদেে
কাঠারম্া েরেরে, যযখারি যসগুদে সোরিা
"সহজসািয"।
আইরি "সহজসািয" এে সংজ্ঞাে িো হরেরে যা
সহরজ করে যফো যাে এিং যা কেরত খি যিদশ
অসদিিা িা খেচ হে িা। স্থাপরতযে িািা সোরিাে
উিাহেণগুদেে ম্রিয পরি:
•

প্রাথদম্ক প্ররিশাারে একটে িা একাদিক িাপ
সোরিা ও একটে ে্যাম্প োোরিা, অথিা

•

যাতাোরতে িেজাগুদে িা যচক আউরেে
পথগুদে চওিা কো, অথিা

•

পদেরষিাে কাউন্টােগুদেরক হুইেরচোে
আরোহরে জিয প্ররিশরযােয কোে ম্রতা করে
দিচু কো।

িািা সোরিা সহজসািয িা হরে একটে প্রকাশয
সদিিাে স্থারিে পণয ও পদেরষিাগুদেরক দিকল্প
উপারে প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে জিয উপেব্ধ
কো আিশযক। এে অথ হরত
ক
পারে পণয িা
পদেরষিা এম্ি দিকল্প স্থারি প্রিাি কো যযটে
প্ররিশরযােয অথিা পণয ও পদেরষিাে সম্াি
প্ররিশরযােযতা দিক্তিত কেরত প্রদতিন্ধকতা সহ
িযক্তক্তরিে অিরোিগুদেে সরে ম্াদিরে যিওোে
প্রদশক্ষণপ্রাপ্ত কম্ী থাকা দিক্তিত কো।

