
 

 
      

 
 

 
أخرى.   معلومات بین من في التواصل، حول المساعدة معلومات یوفر األفراد بحقوق تنشر إشعاًرا یلزم على الجھات المغطاة أن

 
الجھات المغطاة مطالبة بجعل كافة البرامج واألنشطة المقدمة من خالل الوسائل اإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات متاحة لألشخاص  

تغییًرا أساسًیا على ُیْدِخل شأنھ أن من أو إذا كان مالیة أو إداریة غیر ضروریة، فرض أعباء ذلك إلى ما لم یؤدي فعل ذوي اإلعاقات،
طبیعة  البرنامج أو النشاط الصحي بالجھة المغطاة . 

 
  Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design  2010   یدمج البند  1557 معاییر قانون

(معاییر التصمیم سھل الوصول إلیھ بموجب قانون األمیركیین ذوي اإلعاقات لعام 2010) كمعاییر إمكانیة  وصول  مادیة  في  أیة بنا یة 
جدیدة أو تغییر في البنایات والمنشآت. كل الجھات المغطاة تقریًبا مطالبة بالفعل بااللتزام بھذه المعاییر. 

  
تال  ستطیع الجھات المغطاة استخدام ممارسات التسویق أو تصمیمات اإلعانات التي تمیز على أساس اإلعاقة.   

 
 

 
    

 

وإمكانی ة  التواصل الفعال م ع األشخاص ذو ي اإلعاقات ضمان البند 1557:
وصولھم  

یحظر البند  .2010 البند  1557 ھو النص المتعلق بالحقوق المدنیة في قانون  Affordable Care Act (قانون الرعایة المیسورة) لسنة
 1557 التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة في برامج وأنشطة صحیة معینة. تنطبق القاعدة 

Department of Health and Human  من إدارة منھ التمویل یتلقى أي جزء صحي نشاط بأي  رنامج أو النھائیة للبند  1557 على 
(إدارة الخدمات الصحیة والبشریة)، مثل المستشفیات التي تقبل برنامج   Medicare أو األطباء الذین یتلقون مدفوعات  ( Services (HHS

 HHS  بوأي  رنامج صحي تتولى إدارة بموجب  برنامج   Medicaid أو أسواق التأمین الصحي وجھات اإلصدار التي تشارك في تلك األسواق؛
إدارتھ بنفسھا.  

ت عاقاإلايذوشخاص لألة نوحمملاةیمالحاھأوج

مع − تكون االتصاالت مالئمة لضمان أن خطوات تتخذ یستلزم البند  1557 من الجھات المغطاة أن تمشیًا مع االشتراطات القائمة،
األشخاص ذوي اإلعاقات بنفس فعالیة االتصاالت مع اآلخرین. كما یستلزم البند  1557 من الجھات المغطاة أن توفر مساعدات 

وخدمات مساعدة  مالئمة، مثل تنسیقات بدیلة ومترجمي لغة إشارة، حیث یكون ذلك ضرورًیا، وذلك لضمان التواصل الفعال. 

−	

−	 

−	 

−	

یلزم على الجھات المغطاة أن تجري تغییرات معقولة في السیاسات والممارسات واإلجراءات، حیث یكون ذلك ضرورًیا،  بحیث توفر 	−
الوصول المتكافئ لألشخاص ذوي اإلعاقات ما لم تستطع الجھة المغطاة أن تثبت أن من شأن إجراء مثل ھذه التغییرات أن ُیَغّیر 

بصورة أساسیة من طبیعة البرنامج أو النشاط الصحي.  

حول البند 1557 ، ز ر موقع من المعلومات .individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civil-1557للحصول على المزید

www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557



