
   
 

 
األسواق والخطط الصحیة األخرى  الصحي في تغطیة التأمین البند   1557:
 

 
یمدد البند  1557 أوجھ حمایة عدم التمییز لألفراد المسجلین في مجموعة منوعة من التغطیات المرتبطة بالصحة. تتضمن الجھات المغطاة : 

 
جھات إصدار التأمین الصحي والمستشفیات والعیادات الصحیة وممارسات األطباء والمراكز الصحیة المجتمعیة وبیوت التمریض  
ووكاالت  برنامج   Medicaid بالوالیات إلخ التي تتلقى المساعدة، مثل متلقیي المنح أو الممتلكات أو األموال المناِظرة الفدرالیة

من برنامج   Medicaid والمساعدة المالیة بموجب القسم األول من  بموجب  برنامج   Medicaid أو المدفوعات بموجب الجزء "د "
قانون   ACA (قانون الرعایة المیسورة ). 

 −	 

 
أسواق التأمین الصحي المیسرة فدرالًیا والقائمة على مستوى الوالیات  

 
    HHS  كافة البرامج واألنشطة الصحیة التي تدیرھا إدارة

 
  

 
 

رفض خطة التأمین المرتبط بالصحة أو غیر ذلك من التغطیات المرتبطة بالصحة أو إلغاؤھا أو تقییدھا أو رفض إصدارھا أو تجدیدھا.   
 

من الحدود أو القیود.    غیر ذلك تكالیف إضافیة أو مشاركة فرض تقییدھا أو ما أو مطالبة رفض
 

 

 
خاصة   بخدمات صحیة یتعلق فیما من الحدود أو القیود، غیر ذلك تكالیف إضافیة أو مشاركة فرض تقییدھا أو ما أو مطالبة تغطیة أو رفض

بالجنس مقدمة لألشخاص المتحولین جنسًیا ألن الشخص الذي یسعى للحصول على ھذه الخدمات یحد د ھویتھ على أنھ ینتمي لنوع جنس
آخر . 

 
االستبعاد الفئوي للتغطیة لكل الخدمات الصحیة المتعلقة بالتحول الجنسي، وال یجوز رفض تغطیة ما أو تقییدھا أو فرض مشاركة تكالیف   

شخص  بالتحول الجنسي إذا أدت تلك القیود إلى التمییز ضد من الحدود أو القیود على الخدمات الصحیة المحددة المتعلقة غیر ذلك إضافیة أو
من المتحولین جنسًیا . 

 
 

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؛
تاریخ تطبیق نصوص القاعدة التي تستلزم إدخال تغییرات على تصمیم التأمین الصحي أو تصمیم إعانات الخطة الصحیة إدارتھ بنفسھا. 

الجماعیة ھو الیوم األول من خطة السنة األولى (في السوق الفردیة، سنة السیاسة) اعتباًرا من 1 ینایر/كانون الثاني   2017 أو بعده.  

−	 

−	 

ة.قاعإلو ان أسو الس أنجو الي أنطول الألصو ان أوو اللق أرعس الاسى أعلة یالتت الءاراجإلاذ اختر اظْحُتي حن الصیمأتة الیطغتة لیامحھ الجوأ
زي: ییمتوحنىعلي یلا مبوم قتنة أاطغمت الاھجز للوجیال ،صاخھجوىعلو

−	 

−	 

االنخراط في ممارسات تسویق تمییزیة أو تبني أو تطبیق تصمیمات إعانات تمییزیة في التأمین المرتبط بالصحة أو غیر ذلك من التغطیات  	−
المرتبطة بالصحة.  

−	 

−	 

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

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



