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 رایج سؤاالت: 1557 بخش
 

 چیست؟ 1557 بخش .1
 

قانون تبعیض بر اساس نژاد، رنگ . باشدیم )ACA( قابل استطاعت یھاقانون مراقبت ،1557ماده بند مربوط بھ عدم تبعیض در 
 دولتییا توسط یک بنگاه  کنندیمکھ کمک مالی فدرال دریافت  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھب یا معلولیت و، جنسیت، سن یا ملیتپوست، 

 .اجرا شده است ACAاز زمان ابالغ  1557ماده . کندیمرا ممنوع  ،شوندیم اداره ACAتحت عنوان  ھر نھادییا 
 

 ؟کندیماز خدمات گیرندگان محافظت  1557بھ چھ شکلی ماده  .2
 

عدم درمان یا  صورتبھ ، تبعیضکنندیمکھ از دولت فدرال بودجھ دریافت  درمانی یھامراقبتبرای ھمھ خدمات دھندگان  1557ماده 
 1557 بخش .کرده استممنوع  معلولیت، جنسیت، سن یا ملیتافراد را بر اساس نژاد، رنگ پوست،  نسبت بھھرگونھ تبعیض دیگر 

خدمات دھندگان . کندیم، اعمال کنندیمکھ از دولت فدرال کمک مالی دریافت  یدرمان ھاییمھب گزارانیمھبالزاماتی مشابھ را برای 
خدمات یا نسبت بھ رفتار نامناسب با افراد را در  ارائھعالوه بر موارد دیگر، نسبت بھ خودداری از  گرانو بیمھ  درمانی یھامراقبت

 Department of Health مالی از یھاکمک کنندگانیافتدر 1557 بخشنھایی  مقررات .اندشدهفوق بر حذر داشتھ  مواردھمھ 
and Human Services  )HHS ،کھ توسط  درمانی ھاییمھبو  درمانی ھاییمھب یھاشرکت، )و خدمات انسانی درمان وزارت

HHS  گرددیم، را شامل شوندیماداره. 
 

) اداره حقوق مدنی( Office for Civil Rightsبا قوانین دیگر حقوق مدنی کھ  1557ماده  مقررات نھاییتفاوت  .3
 چیست؟ کندیماعمال 

 
 1557را کھ در اجرای ماده  HHSموجود برای حقوق مدنی فدرال بوده و استانداردھای  جاافتادهدر راستای قوانین  مقررات نھایی

ACA  ملیتکھ بھ دلیل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست،  کنندیماطرنشان این استانداردھا خ. کندیم، روشنگری کنندیمصدق ،
 .یا پوشش سالمت یا ھرگونھ موارد مشابھ ممنوع است درمانینباید سبب جلوگیری از دسترسی بھ خدمات  معلولیتجنسیت، سن یا 

 
و  HHS ھاییمھبقدمی مھم در جھت جلوگیری از تبعیض در  مقررات نھاییحقوق مدنی،  مدتیطوالندر امتداد اصول آشنا و 

اولین قانون حقوق مدنی فدرال است کھ تبعیض بر پایھ  1557 بخش .ھست، کنندیماست کھ از دولت فدرال بودجھ دریافت  ییھابرنامھ
محافظت در برابر  مقررات نھایی .کندیمبودجھ از دولت فدرال ممنوع  کنندهیافتدر درمانیمراقبت  ھاییمھبجنسیت را در ھمھ 

 .شوندیمسالمت دیگر، پوشش داده  ھاییمھباز و برخی  درمانی بیمھ یھاشرکتاز طریق  کھ دھدیمتبعیض را بھ افرادی نیز بسط 
 .کندیمنیز صدق  HHSخود  درمانی ھاییمھبدر این قانون 

 
 ؟شودیماعمال  اکنونھم 1557 بخشآیا  .4

 
 )Office for Civil Rights )OCRاز آن زمان،  .اعمال شده است 2010در سال  ACAاز زمان اجرای قانون  1557 بخش

 .است کردهیمبررسی را  ھاآن 1557 بخشو بر اساس  کردهیمشکایات مربوط بھ تبعیض را دریافت 
 

 چھ وقت است؟ مقررات نھاییزمان اعمال  .5
 

زمان  نھادھادر سھ مورد این امکان وجود دارد کھ بھ  .است االجراالزم ثبت فدرال دفتر روز پس از انتشار در 60نھایی  مقررات
؛ استانداردھای دسترسی ھایھاعالمو  کنندهمصرفحقوق  ھاییھاطالعارسال پستی  :این قانون داده شود ملزوماتبیشتری برای رعایت 

 یھاپوششتغییرات برای  یزیرطرح؛ و شدینمپوشش داده  معلول ھاییکاییآمرتوسطقانون  تریشپدر مواردی کھ  ھاساختمان بھ
 .درمانی

 
 بکنم؟ توانمیم یکارچھاست  شدهیمالپاحقوق مدنی من  1557 بخش بر اساساگر اعتقاد داشتھ باشم کھ  .6

 
شکایت  1557 بخش عنوان تحت توانیدیم، یداشدهواقعیا پوشش سالمت مورد تبعیض  درمانیمراقبت مورد کھ در  کنیدیماگر فکر 

مراجعھ  http://www.hhs.gov/ocr بھ آدرس OCRبھ تارنمای  لطفاً برای ثبت شکایت یا برای درخواست بستھ شکایات،  .کنید
تماس تلفنی بگیرید تا با شخصی گفتگو کنید کھ  (TDD) 7697-537 (800)یا  1019-368 (800)با  OCRنمایید و یا با شماره رایگان 
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 .گوناگون موجود است یازبانھبھ  OCRفرم شکایت  .شما را پاسخ دھد و شما را در فرآیند شکایت راھنمایی کند ھایپرسشبتواند 
 .شکایت حقوقی نیز ثبت نمایند 1557 بخشعنوان تحت  توانندیمافراد ھمچنین 

 
 ؟ دھدیمرا توضیح  1557 بخشکھ  کندیمنھایی را تصویب  مقررات OCRچرا  .7

 
OCR  ملزوماتتحت پوشش کمک کند کھ  نھادھارا از حقوقشان آگاه کند و بھ  کنندگانمصرفکھ  کندیمرا صادر  مقررات نھاییاین 

کھ در است چھار قانون حقوق مدنی فدرال تھیھ شده  یاستانداردھابر پایھ  مقررات نھایی. را بھتر بدانند 1557 بخشقانونی خود تحت 
 ،IX، عنوان 1964قانون حقوق مدنی  ،VIعنوان : استناد شده است ھاآنناشی از  یھادستورالعملبھ این استانداردھا و  1557 بخش
مقررات عالوه بر موارد دیگر، . 1975تبعیض سنی  قانون، و1973 یبخشتوانقانون ، 504 بخش، 1972آموزشی  ھاییالحاق
و  کندیمبودجھ از دولت فدرال اعمال  کنندگانیافتدر درمانیمراقبت  ھاییمھبتبعیض جنسیتی در  در مقابلرا  ھایییتممنوع نھایی

   .شوندیممشمول آن  HHSاجرا شده توسط  درمانی ھاییمھبو  درمانیبیمھ  یھاشرکتکھ  کندیماستانداردھایی را تعریف 
 

 ؟ شودیمچھ کسانی  شاملنھایی  مقررات .8
 

، ھر برنامھ یا کنندیمبودجھ دریافت  HHSکھ از  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھب: ھمھ موارد زیر مصداق دارد درنھایی  مقررات
کھ  اییمھب یھا برنامھو ھمھ  درمانیبیمھ  یھاشرکت ، وD Medicare، مانند برنامھ بخش شودیماجرا  HHSفعالیتی کھ توسط 

، ھایمارستانب: شوندیمتحت پوشش شامل موارد زیر  نھادھا .شوندیم ارائھمذکور  یھا شرکتدر  کننده شرکت بیمھ گرانتوسط 
  .خانگی درمانی یھامراقبت یھا بنگاهجامعھ، مطب پزشکان و  درمانی، مراکز درمانیبیمھ  بیمھ گران، درمانی ھای ینیککل
 

 1557 بخش، شودیممطرح  HHSبودجھ از  کنندهیافتدر ھاییتفعالو  ھایمھبو  HHSفقط برای  مقررات نھاییکھ  حالیندرع
  .نیز صادق است کنندیمیا بنگاه فدرال دریافت بودجھ  وزارتکھ از ھر  ھایییتفعالو  ھایمھببرای ھمھ  تریعوس طوربھ
 

 ؟ شودیمنیز  ھاشرکتشامل  مقررات نھاییآیا  .9
 

 . ھستند 1557 بخشایالتی ھر دو تحت پوشش  یھاشرکتتسھیالتی فدرال و  یھا شرکتبلی، 
 

 حقوقشان را اطالع دھند؟  کنندگانمصرفتحت پوشش چگونھ باید بھ  نھادھا .10
 

تحت  ینھادھاکنند؛  صادر کنندهمصرفمبنی بر حقوق مدنی  اییھاطالعکھ  کندیمتحت پوشش را ملزم  ینھادھاھمھ  مقررات نھایی
برای مشکالت مربوط بھ حقوق مدنی داشتھ باشند و یکی  ییھادستورالعملنفر یا بیشتر کارمند دارند نیز ملزم ھستند کھ  15پوشش کھ 

تحت پوشش ملزم ھستند کھ  ینھادھابر اساس الزامات جدید . نمایند ھادستورالعملھماھنگی و رعایت این  مسئولاز کارکنان را 
توانایی محدود در با یا  معلول کنندگانمصرفکنند و حقوق ایشان را خاطرنشان کنند و بھ  صادر کنندگانمصرف یبراا اطالعاتی ر

تحت پوشش ملزم ھستند کھ  ینھادھا .استفاده از زبان انگلیسی اطالع دھند کھ از حق استفاده از کمک ارتباطی برخوردار ھستند
زبانی  رسانییاریاطالع دھند کھ خدمات رایگان  کنندگانمصرفخود بھ نمایش بگذارند و بھ زبان اصلی ایالت  15تابلوھایی را بھ 

 . موجود است کنندگانمصرفبرای 
 

 اندکردهعدم تبعیض تھیھ  در موردیک اطالعیھ نمونھ و یک بیانیھ نمونھ  OCRتحت پوشش،  ینھادھابرای بھ حداقل رساندن فشار بر 
  اطالعیھ یا بیانیھ از توانندیم حالیندرعتحت پوشش  ینھادھااستفاده کنند؛  ھاآناز در صورت تمایل  توانندیمتحت پوشش  نھادھاکھ 

 مراجعھ کنید بھ آدرس شدهترجمھو تابلوھای  ھااطالعیھاطالعات بیشتر درباره  کسب برای .استفاده نمایند
resources/index.html-slated1557/tran-individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil 

 
 

 کھ برای افرادی کھ توانایی استفاده از زبان انگلیسی محدود دارند چھ اقداماتی انجام شود؟ داندیمالزم  مقررات نھایی .11
 

 بامعنابرای دسترسی را تحت پوشش اقدامات الزم  ینھادھاکھ  کندیمپیرو قوانین قدیمی حقوق مدنی موضعی اتخاذ  مقررات نھایی
 اندشدهگنجانده  مقررات نھاییاستانداردھایی کھ در  .بھ عمل آورد ،افرادی کھ توانایی استفاده از زبان انگلیسی محدود دارند برای

و  بھ آن و ماھیت و اھمیت ارتباط مربوط درمانی بیمھخاص ھستند، و عواملی مانند ماھیت و اھمیت  زمینھو مختص  یرپذانعطاف
را کھ متناسب با شرایط  یمؤثرو  کارابرنامھ دسترسی بھ زبان  موردنظر نھاداینکھ آیا  مثالً ،  گیرندیمرا در نظر  دیگر مالحظات

 . یا نھاست باشد طراحی و اجرا کرده 
 

 دارد؟ یملزمانچھ  مقررات نھایی، معلولبرای افراد  .12
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 یبخشقانون توان 504 بخشو  معلول ھاییکاییقانون آمردر راستای راھکارھای موجود است کھ مجری الزامات  مقررات نھایی

 وسایلخدمات و  ارائھ: شودیم ارائھمانند این موارد  ھایییوهشاست کھ با  مؤثراین قانون ارتباط اجرای الزمھ  .باشندیم 1973
الکترونیک و با فناوری  صورتبھکھ  درمانی ھاییمھبو تسھیالت؛  ھاساختمانبودن  دسترسقابلکمکی؛ تعیین استانداردھایی برای 

 ھاییتفعال، راھکارھا و ھادستورالعملتحت پوشش باید تعدیالت متناسبی در  ینھادھاباشند؛ و  یدسترسقابل، شوندیم ارائھاطالعات 
 .داشتھ باشند آنان ھاییتفعالو  ھایمھبدسترسی کافی بھ  معلولخود در پیش گیرند تا افراد 

 
 ؟شوندیم شناختھتبعیض بر اساس جنسیت  عنوانبھچھ تبعیضاتی  .13

 
 تبعیض بر پایھ بارداری: شودینمشامل موارد زیر باشد ولی محدود بھ این موارد  تواندیم، تبعیض جنسیتی مقررات نھاییبر اساس 

 
در مورد منع ھرگونھ تبعیض بر اساس ھویت جنسی و تعیین بارداری در  1557از قوانین بخش  OCRبر اساس حکم دادگاه، 

 بھ باال مراجعھ کنید: برای کسب اطالعات بیشتر درباره این حکم دادگاه بھ این سایت مراجعھ کنید. سرتاسر کشور تبعیت می کند
 

 درمانی ھاییتفعالو  ھایمھببھ دسترسی برابر بھ بر اساس جنسیت،  یژهوبھتصمیم گرفتھ کھ بندھایی را  OCRچرا  .14
 اختصاص دھد؟

 
مشمول این  ینھادھاو بنابراین  گیرندیمقوانین حقوق مدنی را در بر  قدیمی یھامحافظتاصول و  مقررات نھاییبسیاری از بندھای 

 مقررات نھاییدر مواردی کھ ممکن است شمول این اصول برای ایشان آشنا نباشد،  .قانون با این قوانین آشنایی قبلی دارند
کل تبعیض  طوربھاولین قانون حقوق مدنی فدرال است کھ  1557 بخشبھ دلیل اینکھ  .اضافھ نیز فراھم کرده است ھایییراھنما

حاوی بندھایی است کھ طوری  مقررات نھایی، کندیمبودجھ فدرال ممنوع  کنندهیافتدر ھاییتفعالو  ھایمھبجنسیتی را در ھمھ 
 OCR .آموزش ببینند درمانیخدمات  زمینھدرباره تبعیض جنسیتی در  یقھدقتحت پوشش  dنھادھاو  کنندگانمصرفطراحی شده تا 

 .کرده است ارائھنیز  درمانی یھاپوششو دیگر  درمانی ھاییمھبدرباره حفظ اصول عدم تبعیض در  یھمچنین اطالعات بیشتر
 

چھ  یقھدقبر اساس جنسیت مصداق دارند،  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھبدرباره دسترسی برابر بھ  یژهوبھبندھایی کھ  .15
 ملزوماتی دارند؟ 

 
تبعیض جنسیتی  گونھیچھبدون  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھبکھ دسترسی برابر بھ  کندیمتحت پوشش را ملزم  ینھادھا مقررات نھایی

اداره  نھادھا، شامل دسترسی بھ تسھیالتی کھ توسط این کندیمصدق  درمانی ھاییتفعالو  ھایمھبھمھ  در مورداین بندھا  .کنندفراھم 
  .شوندیم
 

 ؟ کنندیمچھ مواردی را در زمینھ عدم تبعیض ممنوع  درمانی یھاپوششو دیگر  درمانیبندھای مربوط بھ بیمھ  .16
 

، از درمانمربوط بھ  یھاپوششیا دیگر  درمانمربوط بھ  ھاییمھبیا اجرای  ارائھتحت پوشش را در موارد  نھادھای نھاییمقررات 
کھ کمک مالی  گزارانییمھباین ممنوعیت شامل ھمھ  .کندیممنع  معلولیت، جنسیت، سن یا ملیتتبعیض بر پایھ نژاد، رنگ پوست، 

بیمھ  یھاشرکت یھاپوششمربوط بھ  ھاییارانھو  مالیاتی اعتبار s در برگیرنده ھاکمک، کھ این شودیم کنندیمفدرال دریافت 
  .ھستند Medicareو  A ،D ، Cبخش  ھاییپرداختیا  درمانی

 
مربوط بھ بیمھ را نپذیرند،  یھاپوششیا دیگر  درمانیقرارداد بیمھ مربوط بھ : توانندینمتحت پوشش  ینھادھا مقررات نھاییتحت 

 ھرگونھبیشتری تحمیل کنند و یا  حق بیمھرا نپذیرند یا محدود کنند، یا  اییمھب خسارتباطل کنند، محدود کنند یا صادر نکنند؛ پوشش یا 
پیش بگیرند کھ سبب تبعیض بر اساس نژاد، رنگ  اییانھسودجو یھاطرحبازاریابی یا  ھاییوهشیا  محدودیت یا سختگیری اعمال کنند؛

کھ مزایا یا خدمات خاصی را پوشش دھند و یا  کندینمرا ملزم  ھایمھب مقررات نھایی .شود معلولیت، جنسیت، سن یا ملیتپوست، 
، بلکھ فقط در مواردی کندینممحدود را خاصی، از لحاظ پزشکی الزم ھستند  درمانیرا درباره اینکھ خدمات  بیمھ گران گیرییمتصم

  .د کھ بھ شکلی سبب تبعیض شودنکن ارائھقراردادی  توانندینمتحت پوشش  نھادھایصادق است کھ 
 

در مورد منع ھرگونھ تبعیض بر اساس ھویت جنسی و تعیین بارداری در  1557از قوانین بخش  OCRبر اساس حکم دادگاه، 
 .بھ باال مراجعھ کنیدبرای کسب اطالعات بیشتر درباره این حکم دادگاه بھ قسمت . سرتاسر کشور تبعیت می کند

 
 

 برای تبعیض در استخدام ھم مصداق دارد؟ مقررات نھاییآیا  .17
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استخدام کنندگانی را کھ کمک مالی فدرال دریافت  مقررات نھایی .پوشش محدودی در زمینھ تبعیض در استخدام دارد مقررات نھایی
اعمال پرستاری سالمندان، از  یھاخانھیا  ھایمارستانبفعالیت دارند، مانند  درمانیخدمات درمانی یا پوشش  ارائھدر  عمدتاً  و کنندیم

کھ توسط  شودیمکارکنانی نیز  درمانیھمچنین مشمول مزایای  مقررات نھایی  .کندیمکارکنانشان منع  درمانیتبعیض در مزایای 
بودجھ فدرال  ھاآن کھیدرصورت، کنندینمفعالیت  درمانی یھاپوششیا  درمانی یھامراقبت ارائھدر  عمدتاً کھ  شودیم ارائھ نھادھا

، در مورد اخیر، فقط حالیندرع .خاصی باشد درمانیکارکنان یا برای برنامھ  درمانیی برای برنامھ مزایا اختصاصاً دریافت کنند کھ 
تغییری  1557 بخشتبعیض در استخدام تحت  مقررات نھایی .شوندیممشمول این قانون  کنندیمکار  درمانیکارکنانی کھ برای برنامھ 

قانون تبعیض سنی در استخدام، یا ھرگونھ قانون   t،  معلول ھاییکاییقانون آمر،  مدنی حقوق قانون VIIمانند عنوان در قوانین دیگر 
 .کندینمایجاد اشاره شده است  1557دیگری کھ در بخش 

 
 شده است؟ قائلاستثناھای مذھبی  مقررات نھاییآیا  .18

 
 نفیمذھبی را  روحیھموجود برای آزادی و  ھایمحافظت درھرحالنشده است ولی  قائلاستثنای مذھبی  1557 بخش مقررات نھایی

  .کندنمی
 

 را مرور کنم؟ مقررات نھایی توانمیمآیا  .19
 

  .http://www.federalregister.gov را در آدرس زیر مرور نمایید مقررات نھاییاز  اینسخھ توانیدمی. بلی
 

 دریافت کنم؟ ھافرمت، بریل یا دیگر تشدررا با چاپ  مقررات نھاییاز  یانسخھ توانمیمآیا  .20
 

خود را  موردنظرفرمت  ھاییژگیوتماس بگیرید و  Office for Civil Rightsبا  لطفاً فرمت دیگر،  با یانسخھبرای دریافت . بلی
-537 (800یا  )1019-368 (800. ه رایگان زیر تماس حاصل نماییدکمک با شماردریافت برای تماس با ما، یا . مطرح نمایید

7697( )TDD(. 
 
 




