
   

   
 

       
         

 
 
        

              
           

          
          

            
             

                 
  

 
       

            
             

         
          

 
 

   
 

             
         

 
       

        
           

           
         

          
   

 
     

 
            

             
            

           
 

            
       

 

	 

	 

HHS ت  تحھ  کند  کیمییاھنای رنوناقAffordable Care Act،د  بخشی  مود  بھبات رمالدر سی  برابر

ی  سانرکمکد؛کنیمعوممنا  ریانواتنیانست،سیجنی،  لمتلیصا،تسوپگرند،  انژدضربضیبعتیینھان  وقان
ا ریانوناتھ  بالمبتد  افراود؛  شخبیمدوبھبد  ارندیسلیگنانزبااز  ه دفاستادر  د ودحمییاناوتھکیدافرایابرا ریزبان
د.  نکمی   ظتافحم

HHS) Department of Health and Human Services  ،ا  ریونقانوز  مرا)ی سانانتدماخوندرمات  اروز
ن،  وقاننایسساارب.دھدیمشھکاارتمالسیاھتقبامریاھیابربر ناوهدوفزاارتالمسیابربرھکدکرینھای
ت  ظفاحمتیسجنویانوناتن،س،یلمتلیصا،تسوپگنرد،انژھپای برتالمسیھاتبقامرردضتبعیابر  بردردافرا
ای  رجار  به  والعد.  درگمی  )sex stereotyping(ی سیت نجیدبنه  وگرو  یتسیجنت  ویھ،یاردبارل  شامن  اید،  ونشیم
ن  زبااز  هدفاستادر دودحمیایانوتھکیدافراھبینزباک  کمیینھان  وقانی،  تسیجنض یتبعت عیوممندر   1557اده  ماد  فم
ظت  فاحم.دشنباھ  شتادوثر  مطابارتم  ھیانوناتھ  بالمبتد  افراھکدکنی  ملصاحنطمینااو  دکنی  مدکیتا نیزد  ارندیسلیگان
ن،  دگانکنھ  بیماز  ی ارسیبیھات  لیووسمودافراقوقحهدربار 1557ه  دماو  ینھاین  وقاندر  ه دشیبینش  پیی  ھا
ن  انیوقیستااردر  ، HHSاز  ھ جدوبه  دکننت  فدریای  اھح  طریا   HHSط  سوتهدشاجراتمالسیھاح  طرو  اھنستابیمار
د.  ننکمی   داجیاه  دشش  ومارلب فغاو   هدشنھ  میب،  مورحمی  اھیت  عمجی  اربا  ریی  اھظت  افحمل  اردنی فدمق  وحق

Nondiscrimination in Health Programs and Activities )ت  لیفعاو  ھا ھ برنامدر  ض بعیتمدعینھاین  وانق
ھ  کرد  آوی  مردرا  جاھبرا   )تعطاستالقابی  ھات  قبامرن  وقان( Affordable Care Act،1557اده  م،)تمسالی  اھ
ت  لودازهدگیرنھ  جدوبتالمسیھاھامبرندر  ارتسیجنسسااربضیتبعهدعمور  طبھکدستنھیدنمقوقحنانیوقنلیوا
، HHS’s Office for Civil Rights )OCRط  سوتهدشلعماایدنمقوقحنانیوقن،  ایز  اشتر  پی.ددنکروع  ممنل  ادرف
وع  ممنا  رنس یای  انوناتی،  لمتلیصات،  سوپگنرد،  انژھ  ایپبر  ض یتبعط  قفی  لکور  طب OCRنی  عی،)ینمدقوق  حره  ادا
 .دکری  م

تی  شادھبای  ھبت  اقرمھ  بد  نکک  مکا  ھیی  اکیرمآھ  مھھ  بھ  کست  ان  یا Affordable Care Actی  صلافھداازایکی"
ی  اھبت  اقرمم  تسیسر  دری  باربش  ریذپوی  سبت  سامی  د، قزورماالم  عاد.  نشابھ  تشادسی  رتسدعت  اطتسال  باقو  یت یفکاب
ی  ھایت  قبامرد،  ھدیمنشاناھییکاآمریھ  ھمھبتالمسیاھتقبامرھبیسستردندادھبارتلودنایدعھتو مایشتادبھ
ست.  ا HHSSylvia M. Burwellوزیر  ن خناساینھا  ."د ارندارشققاحستاھک

ت  قبامرن  دگاننکھایاری  ھات  لیووسمودکنی  مکمکددریابنھتر  بارنشاقوقحدلنمایھ  کیندگاکننصرف  مھبیینھان  وقان
ی  ھات  لیووسمنچنیھمی  نھاین  وقان.دکنی  میگرشنوراردنکنی  متفدریال  ادرفھجدوبھکیدگانکننھ  بیمو  یشتادبھیھا
در  زنید کننی  محطرھ  ایارت المس )یھاھ  بیمار  باز( Health Insurance Marketplacesدر  ھ کیدگانننکھبیم
گ  رند،  انژس  ساا برھ  کیورآدوسیھاح  طرا  ییاریابزبات  امادقایھایننوقانگر،  دید  اروم بره  والع.دگیری  مظر  ن
ھ  ایارآمیز  ض یتبعت  امادقایاینھن  وقان.دنکیموع  ممند  نشباز  آمیض  بعیتیانونات یان  ست،  سیجنی،  لمتلیصات،  سوپ
 Medicaidھ  امبرندر  ھکیکانشپز یادذیرنپیم Medicareھ  کییانھاستبیمارد  ماننی  شتادبھی  ھات  بقامرن  دگاکنن
 .دکنی  موع  منمدارندتشرک

 :دماننی  داروملشامد،  کنیمعوممنی  شتادبھیھاتقبامردر  اریتسیجنضیبعتیینھان  وقان

گر  دی .دونشھتفگرظر  ندر  بر ابرنادمر بادننکیمتفدریاھ  کیتالمسیھات  قبامردر  دباین  زناھ  کاینم  الزا 	•
ھ  نھزیت  فدریااز  ی وگیرلجدمانند،  کننی  موع  ممنھ  بیمدر  ا ریتسیجنض  یتبعز  ایصخااع  وان ACAی  ھادبن
د،  ننکیمتفدریاھ  کیالمتسششوپدارومدر   تنھاھ  ننناز،1557ه  دامحت  ت .اآنھش  شوپیابرن  زنااز  شتر بی
 .دونشیمتظفحامدکننی  متساوخدریز  نندگاھندھایاراز  ھ کیدرمانت  دماخدر  ھ کلب

ھ  پایربضتبعیل  امشد،فرتسیجنسسااربتالمسیھاتقبامرھایارمدع یاتمالسندادنششوپندکروع  ممن 	•
 .یسیتجنی  دبنه  ورگو،یسیتجنت  ویھی،  اردبار



   

            
       

 
  

           
     

 
      

     
       

 
          

                
              

              
      

 
               

        
 

            
    

 
     

             
  

 
 

 
 


 

ی  زبانی  ھاک  کمل  ھیستویانوناتھ  بالمبتد  افرااز  تظفاحمدمانند  وشیمیھمیتاابیاھتظفحاملشامن  چنیھم
 :لشام،  دارنددودحمیسلیگانن  زبااز  ه دفاستایانایوتھکیدافرایابر

التیھستد  اجیاو   یکنورتکلاات  عالطان  درکس  رتسدل  باھ قبش  شوپحت  توقی  حقو   ییققحاص  خشان  درکزم  لم
ت  دماخو ی ککمی ھھاگاستدھ ایراو ی، سستردر دی انوناتھ بال تمبد افراھ بک مکی ابره دشه دادر تغیی یاد دیج

 .ی انواتنھ بال بتمد افراھ بک کمی  ابرب  سمتنا

یاربوم  ھفما بسی  رتسدد اجیای اربزم  الات  ماداقم  اجناھ بش شوپحت  توقی  حقو   یققیحص خاشان دکرم  لزم
ش  شوپحت  توقی  حقو  ی یققحاص  خشان  درکزم  لمد.  نرادسی  یلگنان  ابزز  اه  داتفسار  ددی  ودحمیی  اناوتھ  کدی  اراف

 .دشنباھ  شتادی انزبی  سستردی ابری  اھ نامبرھ  کد ونشی مق ویشتن چنیھم

 1557ه  ادمساسابر  واند تمی  ی ایھتنھ  بدفرا اسی  جنل  ایمترابرب دریض  عتبھ  ککند  می نشخص  میایھننوناھ قکلاحنیعرد
د  کنی  میسربررا  ھ وناینگز  ایاتایشکھ  مھ OCRھ  ککند  ی مالم  عااصریحن  وانق،ھنایود  شھفترگ نظر درض  یعبتنواعنھ  ب
ی  م 1557ه  داملومشمھک،هدوبهکنندی  بندهورگتفکراتھنمیزردرادفاسیجنلایمتساسا بریض  عتباآیھککندخص  شمات
و یردگمیظر  نردعومنم راسی  جنلایمتھمینزدریض  عتبھنوگرھ،ودخیاھتساسی ازییکنواعنھب HHSھ.  نای،دوش

 .دکنی  ملادنب راھ  لوقمنایی  ونانقتییراغتناکامک

و  یداآزاز  ت ظفحامدر  ل ادرفنانیوقهدکننض  قننوانقنایت  امالزااز  ک یرھیاجراهھرگاھ  کدکنی  منابیی  ینھان  وقان

 .بودھد  خوانمزالننواقنیایراجا،شدابیبھمذن  جداو

ی اتارنمس  درآھبج،  ایرتاال وسویلصایاھدبنو  تعاالطایاھھبرگل  شام،  1557ه  دامه  دربارشتر  بیت  عاالطای  ابر
 .individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil-1557:دایینمھجعامرزیر  

ھ  نیمزر  دصی  وصخیم  رحق  وحقو   ،متالست  اعالطان  دوبص  وصخو   یضعبتدم  عن  یناوقه  دربارشتر  بیت  عاالطای  ابر
 :دنماییھ  جعامر ماسدرآھبت،اکایشتبثیگنوگچهدربارشتر  بیتعاالطایابروی،سانانتدماخوتالمسیھاتقبامر

.www.hhs.gov/ocr 
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