ARABIC
RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES
In Places of Public Accomodation
ﻝﺩﻱﻙ ﺇﻉﺍﻕﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﺡﺭﻙﺓ ﻭﺕﺱﺕﻉﻡﻝ ﻡﻕﻉﺩﺍ ﻡﺕﺡﺭﻙﺍ ﻝﻱﺱﺍﻉﺩﻙ ﻉﻝﻯ
ﺍﻝﺕﻥﻕﻝ .ﻭﺍﻝﻡﻡﺭ ﺍﻝﻭﺡﻱﺩ ﺍﻝﻡﺕﺍﺡ ﺃﻡﺍﻡﻙ ﻝﻝﺩﺥﻭﻝ ﻝﻡﺕﺝﺭ ﻡﺍ ﻩﻭ ﺍﻝﻡﻡﺭ
ﺍﻝﺥﺍﺹ ﺏﺍﻝﺩﻑﻉ ﺍﻝﻑﻭﺭﻱ .ﻭﻙﺍﻥ ﻉﺩﺩ ﻡﺵﺕﺭﻱﺍﺕﻙ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻝﻉ ﺕﺕﺥﻁﻱ
ﺍﻝﺡﺩ ﺍﻝﻡﻭﺝﺏ ﻝﻝﺩﻑﻉ ﺍﻝﻑﻭﺭﻱ .ﻡﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻱﻥﺏﻍﻱ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺕﺝﺭ ﺃﻥ
ﻱﻭﻑﺭﻩ ﻡﻥ ﻭﺱﺍﺉﻝ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﻡﻥﺍﺱﺏﺓ ﻝﻙ؟

ﻑﻱ ﺃﻡﺍﻙﻥ
ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ

ﺏﺍﻝﺩﻑﻉ ﺍﻝﻑﻭﺭﻱ ﺏﻍﺽ ﺍﻝﻥﻅﺭ ﻉﻥ ﻉﺩﺩ ﺍﻝﺱﻝﻉ ﺍﻝﺕﻱ ﺕﻡ ﺵﺭﺍﺅﻩﺍ
ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺕﺝﺭ.

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻩ ﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺽﺩﻙ ﺏﺱﺏﺏ

ﺏﺱﺏﺏ ﺇﻉﺍﻕﺕﻙ ،ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ

New York State Division of Human Rights

ﺃﻥﺕ ﺕﺱﺕﻉﻡﻝ ﻡﻕﻉﺩﺍ ﻡﺕﺡﺭﻙﺍ ﻭﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺩﺥﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ
ﻝﺕﺹﺭﻑ ﻭﺹﻑﺓ ﻁﺏﻱﺓ .ﻭﻩﻥﺍﻙ ﺩﺭﺝﺓ ﺱﻝﻡ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺩﺥﻝ ﺍﻝﺭﺉﻱﺱﻱ
ﻝﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ .ﻩﻝ ﻱﺝﺏ ﺃﻥ ﺕﻕﻭﻡ ﺍﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ ﺏﺇﺯﺍﻝﺓ ﺕﻝﻙ ﺍﻝﺩﺭﺝﺓ ﻝﺕﺱﻩﻝ

ﻡﻥ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺩﺥﻭﻝﻙ؟

ﺍﻝﺩﺥﻭﻝ ﻝﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ ﺏﺱﺏﺏ ﻭﺝﻭﺩ ﺕﻝﻙ ﺍﻝﺩﺭﺝﺓ ،ﻑﻱﻥﺏﻍﻱ ﻉﻝﻯ
ﺍﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ ﺃﻥ ﺕﻕﻭﻡ ﺏﺇﺯﺍﻝﺓ ﺕﻝﻙ ﺍﻝﺩﺭﺝﺓ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﻩﺫﺍ “ﻡﻡﻙﻥ

ﻭﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ

ﺏﺃﻕﺭﺏ ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ ﻡﻥﺯﻝﻙ ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ

ﺕﺡﻕﻱﻕﻩ” .ﺃﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﺫﻝﻙ ﻍﻱﺭ “ﻡﻡﻙﻥ ﺕﺡﻕﻱﻕﻩ” ﻑﺇﻥ ﺍﻝﺹﻱﺩﻝﻱﺓ
ﻡﻝﺯﻡﺓ ﺏﺕﺯﻭﻱﺩﻙ ﺏﺍﻝﺏﺽﺍﺉﻉ ﻭﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﺏﻁﺭﻱﻕﺓ ﺃﻭ ﺏﺃﺥﺭﻯ ،ﻡﺙﻝ
ﺕﻭﻑﻱﺭ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺕﻭﺹﻱﻝ ﻝﻝﻡﻥﺍﺯﻝ ﺃﻭ ﺥﺩﻡﺓ ﺝﺍﻥﺏ ﺍﻝﻁﺭﻱﻕ.

ﻝﺩﻱﻙ ﺇﻉﺍﻕﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﺭﺅﻱﺓ ﻭﺕﺭﻍﺏ ﻑﻱ ﺡﺽﻭﺭ ﻥﺩﻭﺓ ﻡﻑﺕﻭﺡﺓ ﻝﻝﻉﺍﻡﺓ.
ﻭﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯ ﻁﺏﺍﻉﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺏﺍﻝﻥﺩﻭﺓ ﺏﺥﻁ ﻙﺏﻱﺭ ﺕﺱﺕﻁﻱﻉ

ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﺍﻝﻡﺅﺕﻡﺭ ﻡﻑﺕﻭﺡﺍ ﻝﻝﻉﺍﻡﺓ ،ﻑﻱﻥﺏﻍﻱ ﻉﻝﻱﻩ ﺇﺹﺩﺍﺭ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺍﻝﻡﻙﺕﻭﺏﺓ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺏﻩ ﻑﻱ ﺃﺵﻙﺍﻝ ﺏﺩﻱﻝﺓ ﻱﺱﻩﻝ ﻕﺭﺍءﺕﻩﺍ ﺏﻭﺍﺱﻁﺓ

ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400
WWW. DHR.NY.GOV

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺏﺭﺍﻱﻝ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺏﺍﻉﺓ ﺏﺥﻁ ﻙﺏﻱﺭ.

www.dhr.state.ny.us

العبء الزائد

“العبء الزائد” يعني نفقات أو صعوبات كبيرة .ولتحديد
ما إذا كان اإلجراء سينتج عنه “عبء زائد” ،يتم مقارنة
طبيعة وتكلفة التعديل المطلوب مقابل إيرادات مكان تقديم
الخدمة العامة.

إزالة العوائق المعمارية

يجب على أماكن تقديم الخدمات العامة إزالة العوائق
المعمارية وعوائق االتصال ذات الطبيعة المعمارية في
المنشآت القائمة إذا كانت عملية اإلزالة “قابلة للتحقيق”.
ويعرف القانون “قابلية التحقيق” على أنها سهولة القيام
ّ
بالعمل والقدرة على تنفيذه بدون مواجهة صعوبات أو
نفقات زائدة ,وتشمل أمثلة إزالة العوائق المعمارية ما يلي:
• إزالة درجة أو درجات من المدخل الرئيسي وتركيب
رصيف منحدر ,أو
• توسيع أبواب الدخول والخروج ,أو ممرات الدفع
• خفض مستوى ارتفاع شبابيك الخدمة لجعلها في متناول
مستخدمي الكراسي المتحركة.
إذا كانت إزالة العوائق غير قابلة للتحقيق ،فيتعين على
مكان تقديم الخدمة العامة جعل البضائع والخدمات التي
يقدمها متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل طرق
بديلة .وقد يعني ذلك توفير البضائع والخدمات عبر موقع
آخر يمكن وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إليه
بسهولة ،أو التأكيد على تدريب فريق العمل بالمكان على
تجهيز طلبات األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة
للتأكد من المساواة في الحصول على البضائع والخدمات.

يحظر على أماكن تقديم الخدمة العامة القيام بنشر أو تعميم أي
مواد مكتوبة تشير إلى الحرمان من التسهيالت،أو المزايا أو
االمتيازات لألشخاص ذوي اإلعاقة.
التعديالت المناسبة للسياسات أو اإلجراءات
يشترط على أماكن تقديم الخدمات العامة إجراء تعديالت مناسبة
على السياسات ،أو الممارسات ،أو اإلجراءات في حال كانت
هذه التعديالت ضرورية لجعل أماكن تقديم الخدمات العامة
سهلة الوصول بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
ال يطلب من أماكن تقديم الخدمات العامة إجراء تعديالت
للسياسات ،أو الممارسات ،أو اإلجراءات في حال كانت هذه
التعديالت ستؤدي إلى تغيير جوهري في أعمالها أو منشآتها.
شرط تقديم المساعدات اإلضافية
يجب على أماكن تقديم الخدمة العامة القيام باإلجراءات
الالزمة لضمان عدم استبعاد أي فرد من ذوي اإلعاقة أو عدم
تمكنه من الحصول على الخدمة بسبب عدم وجود الخدمات أو
المساعدات اإلضافية.
“المساعدات اإلضافية” قد تشمل مترجم لغة إشارة مؤهل
لألشخاص ذوي االحتياجات السمعية الخاصة؛ أو مواد مكتوبة
بطريقة برايل أو بخط كبير لألشخاص ذوي االحتياجات
البصرية الخاصة؛ أو مساعدات أخرى تتناسب مع الظروف.
ال يطلب من أماكن تقديم الخدمة العامة توفير مثل هذه
المساعدات اإلضافية في حال كان مثل هذا البند سيؤدي إلى
حدوث تغيير جوهري في طبيعة عملها أو منشآتها أو سينتج
عنه “أعباء زائدة”.
ويقع عبء إثبات أن هذه التعديالت المطلوبة ستؤدي إلى
حدوث تغيير جوهري في طبيعة عمل مكان تقديم الخدمة العامة
ومنشأته أو سينتج عنه “أعباء زائدة” ،على عاتق مالك أو مدير
مكان تقديم الخدمة العامة.

حقوق األشخاص
من ذوي اإلعاقة
في أماكن
الخدمات العامة

توفر شعبة حقوق اإلنسان بوالية نيويورك الحماية لألفراد ضد
التمييز بسبب إعاقتهم.
يعرف قانون حقوق اإلنسان “اإلعاقة” على أنها:
ّ
• حالة من االعتالل جسدية أو عقلية أو طبية ناجمة عن حالة
تشريحية أو عضوية أو وراثية أو عصبية تحول دون الممارسة
الطبيعية لوظائف أعضاء الجسم؛ أو
• حالة واضحة يمكن إثباتها بواسطة تقنيات التشخيص الطبي
المعروفة؛ أو
• سجل لمثل هذه النوع من االعتالل؛ أو
• حالة ينظر إليها اآلخرون باعتبارها نوعاً من االعتالل.
“أماكن تقديم الخدمة العامة” في والية نيويورك تشمل:

الفنادق ،المطاعم ،محالت التجزئة ،العيادات
الطبية ،المستشفيات ،حدائق الترفيه والتسلية ،دور
المسرح والسينما.
تحريم التمييز

يحرّم على أماكن تقديم الخدمة العامة ممارسة التمييز ضد
األفراد ذوي اإلعاقة ،وينبغي عليهم تسهيل وصول الخدمات
أو البضائع .يحظر على أماكن تقديم الخدمة العامة االمتناع
عن تقديم الخدمات أو البضائع لألفراد بسبب إعاقتهم.

