ARABIC

EMPLOYMENT
Disability and Reasonable Accommodation

ﺍﻝﻉﻡﻝ
ﺍﻝﻡﻉﻕﻭﻝﺓ

ﻥﻅﺭﻙ ﺽﻉﻱﻑ ﻭﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺡﻱﻭﺍﻥﺍ ﻡﺙﻝ ﺍﻝﻙﻝﺏ ﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺕﻙ ﻑﻱ
ﺍﻝﺕﻉﺭﻑ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻁﺭﻱﻕ .ﻭﻡﻉ ﺫﻝﻙ ،ﻕﺍﻡ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻡﻥﻉﻙ ﻡﻥ
ﺍﺹﻁﺡﺍﺏ ﻙﻝﺏﻙ ﺍﻝﻡﺭﺵﺩ ﺇﻝﻯ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ .ﻩﻝ ﻝﺩﻱﻙ ﺡﻝﻭﻝ؟
ﻡﻥ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥﻱ ﻡﻥﻉ ﺍﻝﺵﺥﺹ ﺽﻉﻱﻑ ﺍﻝﺏﺹﺭ ﻡﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻙﻝﺏﻩ ﺍﻝﻡﺭﺵﺩ ﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ.

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻩ ﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺽﺩﻙ ﺏﺱﺏﺏ

ﺍﻝﻡﻉﻕﻭﻝﺓﺏﺱﺏﺏ ﺇﻉﺍﻕﺕﻙ ،ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ
ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝ ﺃﻥ ﻱﺱﺏﺏ ﻝﻙ ﺍﻝﻥﻉﺍﺱ ﻑﻱ ﺍﻝﺹﺏﺍﺡ .ﻑﻩﻝ ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺃﻥ ﺕﻁﻝﺏ
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ﻡﻥ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺕﻉﺩﻱﻝ ﻡﻭﺍﻉﻱﺩ ﻉﻡﻝﻙ ﻭﺍﻝﺱﻡﺍﺡ ﻝﻙ ﺏﺍﻝﺡﺽﻭﺭ
ﺍﻝﻁﺏﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻡﺭ؟
ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺃﻥ ﺕﻁﻝﺏ ﻡﻥ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻡﺱﺍﻉﺩﺕﻙ ﺏﺕﻝﻙ ﺍﻝﻁﺭﻱﻕﺓ.
ﻭﻱﺝﺏ ﺃﻥ ﺕﻥﺍﻕﺵ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻑﻱ ﺡﺍﺝﺕﻙ ﻝﻝﺕﻉﺩﻱﻝ ﻙﺝﺯء ﻡﻥ
ﺍﻝﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﻑﺍﻉﻝﻱﺓ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥ ﺃﺹﺡﺍﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ .ﻱﺝﺏ ﻉﻝﻯ ﺹﺍﺡﺏ

ﻝﻕﺩ ﻁﻝﺏﺕ ﺇﺝﺍﺯﺓ ﻡﺭﺽﻱﺓ ﺏﺱﺏﺏ ﺇﻉﺍﻕﺕﻙ .ﻩﻝ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﻙﻥ

ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ ﻡﻥ
ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ.
ﻝﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺃﻭ ﻝﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ،

ﻡﻥﺯﻝﻙ ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ ﻉﻡﻝﻙ ،ﺃﻭ ﺯﻱﺍﺭﺓ ﻡﻭﻕﻉﻥﺍ

ﻝﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺃﻥ ﻱﻁﺍﻝﺏﻙ ﺏﺕﻕﺭﻱﺭ ﻁﺏﻱ؟
ﻥﻉﻡ.ﻕﺩ ﻱﻙﻭﻥ ﻩﻥﺍﻙ ﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺇﺙﺏﺍﺕ ﻡﻥﺍﺱﺏ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ
ﻉﻝﻯ ﺇﺝﺍﺯﺓ ﻡﺭﺽﻱﺓ.

ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺕﺃﺥﺫ ﻕﺱﻁﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﺭﺍﺡﺓ ﻭﺍﻝﺕﺝﻭﻝ ﻝﻭﻕﺕ ﻕﺹﻱﺭ .ﻭﻱﻕﺭ
ﻁﺏﻱﺏﻙ ﺏﺽﺭﻭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺏﺱﺏﺏ ﺇﺹﺍﺏﺕﻙ .ﻩﻝ ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺃﻥ ﺕﻁﻝﺏ
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ﺕﻙﻱﻱﻑﺍﺕ ﻡﻉﻕﻭﻝﺓ؟
ﻱﻡﻙﻥﻙ ﻡﻁﺍﻝﺏﺓ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﺍﻝﺱﻡﺍﺡ ﻝﻙ ﺏﺃﺥﺫ ﺭﺍﺡﺓ ﻝﻝﺕﺝﻭﻝ
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BRONX, NEW YORK 10458
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ﻝﻩﺍ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ.

www.dhr.state.ny.us

•
• توفير موقع عمل يسهل الوصول إليه
الحصول على المعدات أو تعديلها

ال تتضمن التكييفات المعقولة توفير احتياجات
الرعاية الشخصية ،مثل وجود مساعد لتلبية االحتياجات
الشخصية ،أو توفير المساعدات غير المرتبطة بالعمل ،مثل
الكرسي المتحرك.
المشقة غير الضرورية
صاحب العمل غير ملزم بتوفير تكييفات معقولة إذا كان
ذلك يؤدي إلى مشقة ال داعي لها لصاحب العمل .المشقة
غير الضرورية تعني الصعوبات الكبيرة أو التكاليف على
صاحب العمل ،مع وضعه في االعتبار ،العوامل األخرى،
مثل قدرة صاحب العمل ،ونوع العمل ،وطبيعة وتكاليف
التسهيالت المطلوبة.
الجوانب األخرى للتكييفات المعقولة
يجب على الموظف إبالغ صاحب العمل بوجود إعاقة
وبالحاجة إلى التكييفات المعقولة.
يجوز لصاحب العمل أن يطالب بتقرير طبي للتأكد من
حاجتك إلى التكييفات المعقولة.
يجب أن يحافظ صاحب العمل على سرية المعلومات المتعلقة
بالحالة الصحية للموظف.
يجوز للموظف أن يقترح ولكن ال يملي أوامره ،عند
الحاجة إلى التكييفات المعقولة .ومن حق صاحب العمل
اختيار التكييفات المعقولةالتي سيتم توفيرها ،طالما أنها
تؤدي الغرض.
الموظف الذي يستخدم التكييفات المعقولةيجب أن يحافظ على
مستوى مناسب من األداء في العمل.

للمزيد من المعلومات الخاصة بقوانين الوالية التي تحظر
التمييز بسبب اإلعاقة وإجراءات تقديم الشكاوى ،يرجى
االتصال بأي مكتب إقليمي تابع لشعبة حقوق اإلنسان بوالية
نيويورك ،أو زيارة موقعنا .www.dhr.state.ny.us

األسئلة قبل استالم العمل
يجب على صاحب العمل عدم سؤال الموظفين المحتملين أسئلة قد
تشكل أو تعبر عن التمييز بسبب اإلعاقة .بعض أمثلة تلك األسئلة:

•
• هل تم عالجك من قبل بسبب حالتك البدنية أو العقلية؟
•	كم عدد األيام التي تغيبت فيها عن العمل بسبب المرض في
العام السابق؟
هل تعاني من إعاقة؟

•
• هل حصلت من قبل على التعويضات المخصصة للعاملين؟
هل ستطلب إجازة للحصول على عالج بعد تعيينك؟

يجوز ألصحاب العمل أن يطالبوا المتقدمين للوظيفة/الموظفين
بإثبات القدرة على القيام باألعمال البدنية الخاصة بوظيفة معينة،
بنفس الطريقة التي يطالبون بها المتقدمين بإثبات القدرة والكفاءة في
المجاالت األخرى.
يجوز ألصحاب العمل إجراء اختبارات للقوة البدنية ،وخفة الحركة،
والصالبة ،والقدرة على االحتمال،الخ ،طالما أن هذه االختبارات غير
تمييزية ،ويمكن إثبات العالقة بينها وبين الواجبات المحددة في الوضع
الوظيفي الذي تم التقديم له ،فيتم تطبيقها بنفس الشكل على جميع
المتقدمين للحصول على فئة معينة صالحة للعمل.
المهام الوظيفية األساسية
ربما يقوم صاحب العمل بسؤال الموظفين المحتملين حول قدراتهم
على أداء مهام وظيفية أو واجبات معينة .وبموجب قانون حقو
ق اإلنسان ،يجب أن يكون الفرد قادرا على أداء المهام األساسية
الوظيفية على نحو مناسب ،أي تلك المهام الضرورية لتلك الوظيفة.
المهمة تكون ضرورية عندما يكون عدم القيام بها يوجب تغيير
الوظيفة أو العمل.
تكييفات معقولة

التكييفات المعقولةهي التغيرات أو التعديالت التي تم إدخالها على
وظيفة أو بيئة عمل بحيث تمكن الفرد المعاق من أداء المهام األساسية
للعمل بطريقة مناسبة .ومن أمثلة التكييفات المعقولة:

•
• إعادة توزيع المهام غير األساسية للوظيفة
تعديل مواعيد العمل

الدليل األساسي
لممارسة التمييز
في مجال العمل
توفر شعبة حقوق اإلنسان بوالية نيويورك الحماية لألفراد ضد
التمييز بسبب إعاقتهم.
يعرف قانون حقوق اإلنسان اإلعاقة على أنها:
“القصور البدني ،أو العقلي أو الصحي الذي يعوق األداء
الطبيعي للجسم أو الممكن إثباته بواسطة تقنيات التشخيص
المعتمدة طبيا ،أو
السجل الخاص بتلك اإلعاقة ،أو
حالة ينظر إليها اآلخرون على أنها اإلعاقة”.
ومع ذلك ،فإن المصطلح يقتصر على اإلعاقة التي ،عند توفير
تكييفات معقولة ،ال تمنع الفرد من أداء األنشطة المشتركة بطريقة
مناسبة في العمل أو البحث عن وظيفة.
ال يجوز التمييز ضد األفراد المعاقين في العمل ،أو عند التقدم
لعمل ،أو التدريب المهني ،أو التعويض الوظيفي ،أو غيرها من
شروط وأحكام العمل.
ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تمييزية بسبب تاريخ
اإلعاقة أو العتقاده بوجود إعاقة.
كما ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تمييزية كانتقام بسبب
تقديم شكوى تتعلق بالتمييز.
القيود
ال يشمل قانون حقوق اإلنسان بوالية نيويورك أصحاب العمل
الذين يعمل لديهم عدد أقل من أربعة موظفين.

