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إشعار اإلفصاح عن حقوق المستأجرين من ذوي اإلعاقة في الحصول على وسائل الراحة المعقولة

وسائل الراحة المعقولة 

أو                                                                                                                          يشترط قانون حقوق اإلنسان في والية نيويورك على م قد  مي خدمات اإلسكان توفير وسائل الراحة المعقولة أو إجراء تعديالت على المبنى 

ك  لبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية، أو ذهنية، أو طبية، فيمكنمساحة المعيشة من أجل ت

ك.                                                                                                                             أن تطلب من م قد  م خدمات اإلسكان إتاحة الوصول إلى المساحات العامة في المبنى الذي تسكنه، أو تغيير سياسات معينة لتلبية احتياجات

نبغي عليك التواصل مع مدير العقار عن طريق االتصال بـل الراحة المعقولة، يلطلب توفير إحدى وسائ

يجب  . *  إللكتروني ، أو عن طريق مراسلة البريد ا أو 

أن                                                                                                                              عليك إبالغ م قد  م خدمات اإلسكان بأنك تعاني من إعاقة أو مشكلة صحية تعيق استخدامك للسكن، وأن طلبك توفير إحدى وسائل الراحة يمكن

االستمتاع                                                                                                                      ضروري ا ليمنحك وصوال  متساوي ا وفرصة الستخدام السكن أو المرافق والخدمات، التي عادة  ما يوفرها م قد  م خدمات اإلسكان، و يكون

 ئل                                                                                                                             بها. يجوز أن يطلب منك م قد  م خدمات اإلسكان الحصول على معلومات طبية عند الضرورة كدعم للتأكيد على وجود إعاقة مشمولة بتوفير وسا 

 الراحة وأن الحاجة إلى توفير إحدى وسائل الراحة مرتبطة باإلعاقة. 

حة المعقولة للتغلب على اإلعاقة التي تعاني منها، أو أنه قد تم رفض توفير إذا كنت تعتقد أنه قد تم رفض طلبك بتوفير إحدى وسائل الرا

احة المعقولة لك، فيمكنك تقديم شكوى إلى شعبة حقوق اإلنسان في                                                                  السكن لك أو أنك قد تعر ضت لالنتقام ألنك طلبت توفير إحدى وسائل الر

 والية نيويورك على النحو الموضح في نهاية هذا اإلشعار. 

†ه التحديد، إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية، أو ذهنية، أو طبية، فيمكنك طلب ما يلي:على وج

هذه التعديالت،   علها أكثر سهولة في االستخدام )ولكن، يتعين عليك دفع تكاليفالحصول على إذن بتغيير التصميم الداخلي من وحدتك السكنية لج

مات اإلسكان إعادة الوحدة السكنية إلى حالتها األصلية عند االنتقال منها(؛ إجراء تغييرات في                                              وفي حالة اإليجار، يجوز أن يطلب منك م قد  م خد

                                                                                 خاصة بم قد  م خدمات اإلسكان؛ إجراء تغييرات على المساحات العامة بالمبنى بحيث تكون  القواعد، أو السياسات، أو الممارسات، أو الخدمات ال

                                                                                              ترط قانون حقوق اإلنسان في والية نيويورك على م قد  مي خدمات اإلسكان الدفع مقابل التعديالت المعقولة لديك فرصة متكافئة الستخدام المبنى. يش 

                                         تاحة لالستخدام من ق ب ل جميع المستأجرين. التي يتم إجراؤها على المساحات العامة الم

 اإلنسان في والية نيويورك ما يلي: تتضمن أمثلة وسائل الراحة المعقولة والتعديالت التي يجوز طلبها بموجب قانون حقوق

لة للسماح لك بدخول المبنى                                                                                                         إذا كنت تعاني من إعاقة حركية، فيجوز أن ي طلب من م قد  م خدمات اإلسكان تزويدك بم نحد ر أو وسيلة أخرى معقو

(  2)(d، أعاله. ولكن، عندما يتم توفيرها بموجب المادة ))d)(1466.15(يجب أن يتضمن اإلشعار معلومات االتصال عند تقديمها بموجب المادة  * 

صل  ، فيجوز أن تكون صياغة الجملة التالية: "لطلب توفير إحدى وسائل الراحة المعقولة، يجب عليك التواوعندما تكون هذه المعلومات غير معروفة

مع مدير العقار". 
في                                                                                                                           ي قد  م هذا اإلشعار معلومات حول حقوقك بموجب قانون حقوق اإلنسان في والية نيويورك، والذي ينطبق على األشخاص المقيمين في أي مكان  †

يمكن للقوانين المحلية أن تقلل من   يجوز أن توفر القوانين المحلية تدابير حماية باإلضافة إلى تلك الموضحة في هذا اإلشعار، ولكن ال  والية نيويورك.

تدابير الحماية الخاصة بك. 
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 والخروج منه.

                                                   اعدك بشأن اإلعاقة التي تعاني منها، فيجب أن ي سمح لك                                                                               إذا قد م م قد  م خدمات الرعاية الصحية الخاص بك وثائق تفيد بأن امتالك حيوان سيس

 .بامتالك الحيوان في منزلك، حتى في حال تطبيق قاعدة "غير مسموح بامتالك الحيوانات األليفة"

فيه قد تم بناؤه   إذا كنت بحاجة إلى تركيب قضبان لإلمساك في الحمام، فيمكنك طلب اإلذن لتثبيتها على نفقتك الخاصة. إذا كان السكن الذي تقيم

                                                                                         ويتعين تقوية الجدران من أجل تثبيت قضبان اإلمساك في الحمام، فيجب على م قد  م خدمات اإلسكان   1991مارس   13للسكن ألول مرة بعد تاريخ 

 أن يدفع النفقات مقابل عمل ذلك.

                                             فيمكنك أن تطلب من م قد  م خدمات اإلسكان توفير إذا كنت تعاني من إعاقة تتطلب توفير مكان لوقوف السيارات بالقرب من وحدتك السكنية، 

 مكان لوقوف السيارات، أو وضعك على رأس قائمة االنتظار إذا لم يكن هناك مكان قريب متاح. 

إذا كنت تعاني من إعاقة بصرية وتحتاج إلى الحصول على اإلشعارات مطبوعة بتنسيق بديل، مثل خط الطباعة الكبير، أو تحتاج إلى الحصول  

                                                                             ى اإلشعارات إلكتروني ا، فيمكنك أن تطلب من مالك العقار توفير وسيلة الراحة تلك.عل

 معايير سهولة االستخدام المطلوبة

المعايير التالية: يجب أن تكون المساحات   1991مارس  13لمباني التي تم تشييدها لالستخدام بعد تاريخ يجب أن تستوفي جميع ا

 ذوي اإلعاقة بحيث يمكنهم استخدامها والوصول إليها بسهولة.العامة والمشتركة متاحة لألشخاص 

 ن الكراسي المتحركة.يجب أن تكون جميع األبواب واسعة بما يكفي للسماح بمرور األشخاص الذين يستخدمو

نظيم درجة الحرارة،  يجب أن تحتوي جميع المباني التي يسكنها العديد من األسر على ممرات، وتجهيزات وتركيبات ثابتة، ومنافذ، وأجهزة ت

 وحمامات، ومطابخ، والتي يمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة.

سهولة االستخدام المطلوبة، فيمكنك تقديم شكوى إلى شعبة حقوق اإلنسان في والية  إذا كنت تعتقد أن المبنى الذي تسكنه ال يستوفي معايير

 نيويورك. 

 

 كيفية تقديم شكوى 

بة في غضون عام واحد من وقوع الفعل التمييزي المزعوم، أو لدى المحكمة في غضون ثالث سنوات من وقوع الفعل يجب تقديم شكوى إلى الشع

التمييزي المزعوم. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول حقوقك، وإجراءات تقديم الشكوى، من خالل زيارة الموقع اإللكتروني: 

www.dhr.ny.gov :نموذج تقديم الشكوى من خالل زيارة الموقع . يمكنك الحصول على 1-888-392-3644، أو عن طريق االتصال بالرقم

                                                                                                                   ال النموذج إليك عبر البريد اإللكتروني أو البريد العادي. يمكنك أيض ا االتصال بأحد المكاتب اإلقليمية التابعة للشعبة أواإللكتروني، أو يمكن إرس

 مراسلته عبر البريد اإللكتروني. هناك قائمة بالمكاتب اإلقليمية متاحة على الموقع اإللكتروني.

http://www.dhr.ny.gov/

