

ی   حصول اطمینان از دسترسی قابل فھم  افرادی  کھ توانای بخش  1557 :

ند    زبان انگلیسی محدود دار

 

 
      

 
 −
ممن وع  می ک ند و بر   پایھ ملیت را بر مقررات نھای ی صریح اً تبعیض مدنی، حقوق در قوانین موجود راستای اصول در

محدود استفاده از زبان انگلیس ی  ھم ین اس اس نھادھای تحت پ وشش موظ فا ند کھ برای دسترسی قاب لفھم اف راد با توانایی
اقدامات مقتضی  دارند، ب ھ برنام  ھھا  و فعالی تھای  آن ھا را مراجعھ کھ واجد شرای ط دریافت خدمات ھستند و یا احتمال

انجا م دھند . 
           

     
باشند .    ترجمھ کتبی یا ترجمھ شفاھی اقدامات مقتضی  میتوا ند شامل ارائھ خدمات یار یرسان ی زبانی مانند
 o 

 
کھ اطالعی ھ ای صا در کنند و  عالوه  بر اطالعا ت دی گر دربا ره حقوق اف راد برای   ملزم ھستند پوشش نھادھای تحت

توانایی زبا ن انگلیسی محدود دارن د، اطال عرسان ی کنند .  کھ یار یرسان ی ارتباطی برای افرادی
  

توانایی زبا ن انگلیسی محدودی دارند   کھ ک ھ  در  ھر ایال ت  بھ  15 زبان برای افرادی ملزم ھستند پوشش این نھادھای تحت
را اطالع دھند .  بھ یار یرسان ی زبانی ا،  طالعی ھھای ی صا در کنند و دسترسی ایالت زندگی  میکنند آن و در

 
 

 
 

 
ر ا  در  64  نوشتارھا ی مربوطھ  Office for Civil Rights (OCR، اداره  ح قوق مدنی ) نمون ھ ای  از اطالعیھ عدم تبعیض و

ترج مھ شده بھ آدرس   مواد است. برای دسترسی بھ کرده ترجمھ زبان برای استفاد ه نھادھای تحت پوشش،
   

 
 

مراجعھ نمایید :  برای ک سب اطالعات بیشت ر درباره بخش  1557 بھ آدرس  زیر
  

س ال 2010 )  میباشد. بخش  مراقبت ھای قابل  استطاعت ب خش 1557، بند حقوق مد نی  Affordable Care Act of 2010 (قانون
خا صی  پوست، ملی ت، جنسی ت، سن  یا معلولی ت  در فعالی ت ھا و برنام ھھای سالمتی بر اساس نژاد، رنگ 1557 ، ھرگونھ تبعیض

Department of   ا ز بخشی کھ ھر در را ممن وع م یکند. مقرر ات نھایی بخ ش  1557  در ھرگون ھ فعالیت  یا برنام ھ درمانی،
 Health and Human Services (HHS، وزار ت درمان و خدمات انسانی ) بودج ھ دریافت م یکند؛ مانند بیمارستا نھایی ک ھ 
م یکنند؛ باز ار بیم ھھا ی درمانی و بیم ھگرانی ک ھ  در ای ن  ک ھ  از  Medicaid دستمز د دریافت  Medicare  میپذیرند و  یا پزشکانی

ک ھ  HHS خود اج را م یکند .  باز ار فعالیت دارن د؛  و  ھر بیم ھ درمانی

د ارنددودحمیسلیگانن زبای انایوتھکیدافرااز ت حمای

o	 ی سلیگانط، ارتبای ابرن شالوانازبھ کدستنھیسانکدارندتیحدودمیسلیگانن زبااز ه دفاستاای ربھکدی اراف
د. نرادسی یلگناھم فای وھمالکمن، شتونن، دانوخیابری دودحمیانایوتوتسنی

o 

− 

− 

− 

− 

resources/index.html -1557/translated-individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civilعھ اجرم
 .دکنی

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

وی ژه م تن مربوطھ بوده  و عوامل ی را د ر نظ ر  میگیر د مانند ماھیت  و  استانداردھا ی قانون نھای ی انعط افپ ذیر و
مالحظات دیگری مانند اینکھ  آیا این نھادھای موردن ظر  بعالوه نوع ارتباط موردبحث، اھمیت برنامھ سالمت و

ن ھ.   است یا کرده اجرا برنامھ مؤثر ی برای دسترس ی زبان ی  در پ یشگرفتھ یا

ک ھ  یا مترجمینی نیستند و کھ واجد شرایط ترجمھ شفاھی ویدیویی باکیفیت پایین، یا استفاده از کارکنانی استفاده از خدمات
پوشش ممن وع است .  توس ط نھادھای تحت کافی نداشتھ باشند، کیفیت کاری

اج را درآور ند  تا اطمینا ن  نھادھای تحت پ وشش تشوی ق  میشو ند  کھ برنام ھ ای  کھ برای دسترسی زبانی پ یشگرفت ھا ند بھ
باشند .   باشد داشتھ را داشتھ بھ ایشان مراجعھ کھ امکان مقتضی برای  ھر فردی کنند آمادگی انجام اقدامات حاصل
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