
 سبل حماية ذوي اإلعاقة بموجب قانون حقوق 
اإلنسان لمدينة نيويورك

إمكانية الوصول المتكافئ والمستقل لجميع سكان نيويورك

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز أو شِهدت وقوعه، يمكننا المساعدة.
  يُرجى االتصال على الرقم 311 وطلب التحدُّث إلى مفوضية حقوق اإلنسان في مدينة نيويورك، 

أو االتصال بالمفوضية مباشرة على الرقم 416-0197 (212) .
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سبل حماية ذوي اإلعاقة بموجب قانون حقوق اإلنسان لمدينة نيويورك

يحظر قانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك التمييز على أساس إعاقة الشخص، ويعزز إمكانية الوصول 
المتكافئ والمستقل لذوي اإلعاقة بمدينة نيويورك.

خمسة أشياء يتعين عليك معرفتها

إجراء . 1 أو  ترتيبات خاصة  تقديم  الشركات  أو أصحاب  اإلسكان  مقدمي خدمة  أو  العمل  أرباب  يتعين على 
تعديالت على سياستهم و/أو الحيز العمراني؛ حتى يتمكن َذُوو اإلعاقة من االستخدام والتمتع بحقوق مماثلة.

أو . 2 الالزمة  الترتيبات  تكلفة  عام  بوجه  الشركات  أصحاب  أو  اإلسكان  مقدمي خدمة  أو  العمل  يتحمل رب 
التعديالت.

حتى إذا كان رب العمل أو مقدم خدمة اإلسكان أو صاحب الشركة يمتثل بالفعل لقانون األمريكيين ذوي . 3
اإلعاقة )ADA(، يظل قانون حقوق اإلنسان بنيويورك يوجب عليهم توفير التعديالت أو الترتيبات الالزمة 

التي تلبي احتياجات األفراد، ما لم تتسبب في “أعباء غير مبررة”، كما هو محدد بموجب القانون.

يُتبع على الجانب اآلخر...
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يتم تدريب حيوانات الخدمة على القيام بمهام خاصة لمساعدة ذوي اإلعاقة. لذا، يلزم السماح لحيوانات الخدمة . 4
بمرافقة أصحابها إلى أي مكان يُسمح فيه للعامة بفعل ذلك، وال يُشترط أن ترتدي حيوانات الخدمة سترةً، أو 

أمتالك رخصة خاصة لذلك، أو أن يشار إلى أنهم حيوانات خدمة.

يتعين على مقدمي خدمة اإلسكان وأرباب العمل وأصحاب الشركات إجراء حوار مع الشخص ذي اإلعاقة؛ . 	
ليتمكنوا من تحديد نوع التعديل أو الترتيب الالزم الذي يحتاج إليه.

سيناريوهات تساعدك في إدراك التمييز

أن يرفض مقدم خدمة اإلسكان تشييد ممرات منحدرة بمدخل المبنى الخاص به، تُمكن مستخدمي الكراسي 	 
المتحركة من السكان من الدخول والخروج بمفردهم.

أن يطلب صاحب المطعم من العميل الذي يرافقه حيوان خدمة أن يغادر المطعم.	 

أن يرفض رب العمل توفير تطبيق قارئ الشاشة على حاسوب الموظف الذي يعاني من ضعف النظر، والذي 	 
يساعده على القيام بمهام عمله.


