
 2017یونیو  27
 

بحق الوصول إلى المآوى لألشخاص ذوي اإلعاقات لدى  إخطار بالتسویة الُمقترحة الخاصة بالدعوى القضائیة الجماعیة التي تتعلق
 )Department of Homeless Services, DHSنظام المآوى التابع إلدارة خدمات المشردین في مدینة نیویورك (

 
 ھذا اإلخطار؟من الذي ینبغي علیھ قراءة 

 ینبغي علیك قراءة ھذا اإلخطار إذا:
  وكنت تعاني من إعاقة ما  •
كنت ستقدم طلبًا لاللتحاق أو قدمت بالفعل طلبًا لاللتحاق بمأوى من خالل إدارة خدمات المشردین في مدینة  •

 ، أو إذا كنت متواجًدا اآلن بأحد المآوى التابعة إلدارة خدمات المشردین.(DHS)نیویورك 
 

في صعود الساللم أو تحتاج للمساعدة كي ترى توجد أنواع عدیدة من اإلعاقات، ولكن قد تكون بعض أمثلة اإلعاقات أنك تواجھ صعوبة 
ر أو اتخاذ القرارات.   أو تسمع أو ال تستطیع أن تغتسل أو ترتدي ثیابك بنفسك أو لدیك مشكلة في التركیز أو التذكُّ

 
 ما ھو موضوع ھذا اإلخطار؟

، قام بعض األشخاص ذوي اإلعاقات المقیمین في أحد المآوى بمقاضاة إدارة خدمات المشردین من خالل دعوى قضائیة 2015عام في 
. ھذه دعوى قضائیة جماعیة، وھذا CV-15 Butler v. City of New York-(JLC) (RWS) 3783 جماعیة فیدرالیة تُسمى

یرغب كال الجانبین في ھذه القضیة في تسویة األمر اآلن، وقد طلبا من القاضي قبول عھا نیابةً عن مجموعة من الناس. یعني أنھ تم رف
التسویة الخاصة بھما. في التسویة، وافقت إدارة خدمات المشردین على أن تضمن إمكانیة دخول األشخاص ذوي اإلعاقات إلى المآوى. 

 ًضا على تغییر بعض قواعدھا من أجل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات بشكٍل أفضل.ووافقت إدارة خدمات المشردین أی
 

 من ھو عضو المجموعة؟
 أنت أحد أعضاء المجموعة وتشملك ھذه التسویة إذا:

 كنت تعاني من إعاقة ما على النحو الُمحدد بموجب قانون األمریكیون ذوي اإلعاقات  .1
(Americans with Disabilities Act, ADA) ویعني ھذا أن یكون لدیك إعاقة بدنیة أو عقلیة تُعیقك ، 

 وعن ممارسة أحد أنشطة الحیاة الرئیسیة؛ 
 كنت ُملتحقًا في الوقت الحالي بنظام المآوى التابع إلدارة خدمات المشردین؛ أو • .2

 14بعد  المشردینحاولت الوصول إلى الخدمات أو تلقیَّت أي خدمة من خالل نظام المآوى التابع إلدارة خدمات  •
 أو؛ 2012مایو 

 كنت ستحاول في المستقبل الوصول إلى الخدمات أو تلقِّیھا من خالل نظام المآوى التابع إلدارة خدمات المشردین. •
 

 للحصول على مزید من المعلومات
) ومركز استقالل ذوي Legal Aid Societyتُتاح اتفاقیة التسویة على المواقع اإللكترونیة الخاصة بجمعیة المساعدات القانونیة (

 و aid.org-www.legal) وإدارة خدمات المشردین: Center for Independence of the Disabledاإلعاقات بنیویورك (
www.cidny.org وwww.nyc.gov/dhs . أسئلة، یمكنك االتصال أو التواصل للحصول على نسخة من التسویة أو إذا كان لدیك

 البرید أو البرید اإللكتروني:طریق  عن
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Butler v. City of New York Settlement 
199 Water Street, 3rd floor 
New York, NY 10038 
ButlerCase@legal-aid.org 

3055-398-917  
 

 ما الذي تشملھ التسویة؟
 توافق إدارة خدمات المشردین على أن یكون نظام المآوى التابع لإلدارة متاح الوصول إلیھ من قِبَل األشخاص ذوي اإلعاقات. 

 
 تیسیریة معقولة. طلبات الحصول على ترتیبات 1

) ألعضاء المجموعة.  ,RAs""reasonable accommodationsستقدم إدارة خدمات المشردین ترتیبات تیسیریة معقولة (
الترتیبات التیسیریة المعقولة عبارة عن تغییرات أنت في حاجة إلیھا، یتم إجراؤھا على السیاسات أو الممارسات أو المرافق، وتجعل 

إمكانیة الحصول على حیوان ُمدرب على تقدیم المساعدة أو سریر یمكنك االنتقال تاحة لك. قد تشمل بعض األمثلة المرافق والخدمات م
 منھ إلى الكرسي المتحرك والعكس أو الحصول على مكان لتبرید أدویتك.

http://www.legal-aid.org/
http://www.cidny.org/
http://www.nyc.gov/dhs
mailto:ButlerCase@legal-aid.org


وكیفیة طلب الحصول علیھا. إذا  سوف تشتمل نماذج والفتات إدارة خدمات المشردین على معلومات بشأن الترتیبات التیسیریة المعقولة
قدمت طلبًا للحصول على أحد الترتیبات التیسیریة المعقولة، فستعطیك إدارة خدمات المشردین إخطاًرا كتابیًا متضمنًا قرارھا بشأن 

تیسیریة طلبك للحصول على الترتیبات التیسیریة المعقولة. یمكنك التقدم بطعن في حال تم رفض طلب الحصول على الترتیبات ال
 المعقولة.

 
 . ترتیبات تیسیریة معقولة أفضل 2

ستحاول إدارة خدمات المشردین تحدید األشخاص الذین قد یكونون في حاجة إلى ترتیبات تیسیریة معقولة حتى وإن لم یطلبوا أحد 
عمل اإلدارة المتواجدون في أي ستخدام نظام بحیث یتمكَّن طاقم با أیضا الترتیبات التیسیریة المعقولة. ستقوم إدارة خدمات المشردین

یم من المرافق التابعة لھا بمتابعة المعلومات الخاصة بالترتیبات التیسیریة المعقولة التي تحتاجھا. قد تقوم إدارة خدمات المشردین بتقد
 ترتیبات تیسیریة معقولة مؤقتة في الوقت الذي تتخذ فیھ قراًرا نھائیًا.

 
 . النظر في السیاسات والممارسات والمرافق الحالیة3

ستقوم إدارة خدمات المشردین بالنظر في سیاساتھا وممارساتھا ومرافقھا الحالیة لتعرف ما إذا كان یوجد بھا مشكالت تواجھ األشخاص 
ستستخدم إدارة خدمات  عاقات.ام المآوى لألشخاص ذوي اإلذوي اإلعاقات. ستقوم إدارة خدمات المشردین بإعداد خطة إلتاحة نظ

المشردین تلك الخطة إلتاحة استخدام المآوى التابعة لھا. ستكون ھناك خطة وستُعرض على المحكمة العتمادھا للتأكد من امتثال المدینة 
 للتسویة.

 
 . تدریب طاقم العمل4

إدارة خدمات  لدى یكون سوفوالتسویة.  األشخاص ذوي اإلعاقات ستقوم إدارة خدمات المشردین بتدریب طاقم عملھا بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقات على استخدام نظام المآوى وطلب الحصول على الترتیبات التیسیریة  طاقم عمل یمكنھ مساعدة المشردین
 المعقولة. 

 
 في حال موافقتي على التسویة، ھل یجب علّي عمل أي شيء؟

عمل أي شيء. في حال قامت المحكمة باعتماد التسویة، ستحدث تغییرات في نظام  ال، إذا كنت توافق على التسویة فلن یتعین علیك
المآوى الخاص بإدارة خدمات المشردین كي یصبح نظام المآوى ُمتاًحا بصورٍة أكبر لألشخاص ذوي اإلعاقات. وستكون التسویة ملزمة 

 لك أنت أیًضا.
 

 كیف یمكنني االعتراض على التسویة؟
المحكمة في حال كانوا معترضین على التسویة. یمكن ألعضاء المجموعة االعتراض شخصیًا من خالل إبالغ  ةیحق ألعضاء المجموع

 .حضور جلسة االستماع في موعدھا الُمحدد
 

Judge Robert W. Sweet 
United States District Court for the Southern District of New York 
United States Courthouse 500 Pearl Street, Courtroom 18C 
New York, NY 10007 

 
" وتكون أختامھ Butler Class Actionیمكن ألعضاء المجموعة أیًضا إبداء اعتراضھم من خالل إرسال خطاب مكتوب علیھ "

 : ، للمحكمة على العنوان المذكور أعاله، مع إرسال نسخة منھ للجھة التالیةقبل الموعد المحدد البریدیة ُمؤرخة
 

The Legal Aid Society 
Attn: Joshua Goldfein 
199 Water Street 
New York, New York 10038 
Attorneys for the certified class 
ButlerCase@legal-aid.org 

  
المعني بتمثیل  إذا كان لدیك أي أسئلة، یمكنك االتصال بالمحامي المذكور أعاله أو مراسلتھ عبر البرید اإللكتروني، وھو المحامي

 ال تتصل بالمحكمة. اعیة المعتمدة في ھذه الدعوى. القضیة الجم


