
قانون مراقبت  1557 بخشمجری  نھایی مقررات: خالصھ
  قابل استطاعت

 
Department of Health and Human Services )HSS ،نھایی را تصویب  مقررات) دپارتمان بھداشت و خدمات انسانی

. آوردممنوعیت تبعیض را بھ اجرا در می) ACA( 2010قانون مراقبت قابل استطاعت  1557 بخشکرده کھ تحت 
Nondiscrimination in Health Programs and Activities )ھای ھا و فعالیتتبعیض در برنامھعدم مقررات نھایی

پذیرتر ھستند، بھ پیشبرد برابری و ھایی کھ در بستره خدمات سالمت دربرابر تبعیض آسیبازطریق محافظت از جمعیت ،)سالمت
پوشش تحت ھاینھادکنندگان را توضیح داده و بھ حقوق قانونی مصرف مقررات نھایی. دکنھای سالمت کمک میکاستن از نابرابری

 .کندمیشان خاطرنشان ھای مھمی را درباره الزامات قانونیدستورالعمل
 

ھای سالمت ھا و فعالیترا در برنامھ معلولیتملی، جنسیت، سن یا تبعیض بر ضد نژاد، رنگ پوست، اصلیت 1557 بخش
 .کندمیخاصی ممنوع 

 
 قانون حقوق مدنی  ، VIعنوان :  راستای قوانین حقوق مدنی فدرال است کھ از دیرباز موجود بوده و آشنا ھستنددر 1557 بخش

قابل.  1975قانون تبعیض سنی  ، و1973قانون بازتوانی  ،504 بخش، 1972ھای آموزشی  الحاقیھ) IXن عنوا() IV عنوان( 1964
ی دریافتھافعالیتو  ھابرنامھاولین قانون حقوق مدنی فدرال است کھ تبعیض براساس جنسیت را در ھمھ  1557 بخشتوجھ است کھ 

 .  کندمیکننده کمک مالی فدرال ممنوع 
 

نی اداره حقوق مد ،HHS Office for Civil Rights )OCRبھ اجرا درآمده و 2010در  ACAشدن از زمان اجرایی 1557 بخش
HHS ( را از آن زمان بھ اجرا درآورده است بخشبندھای این . 

 
 شمول قانون 
 

 :دھنده موارد زیر استاین قانون پوشش
 

 Medicareمانند بیمارستانھایی کھ (شود تامین می HHSھر گونھ برنامھ یا فعالیت سالمت کھ ھر قسمتی از آن از بودجھ  −
 ؛)پذیرندمی Medicaidپذیرند یا پزشکانی کھ می

 
 وکنداجرا می HHSھر برنامھ سالمتی کھ خود  −

 
 .کنندھا فعالیت میبازارھا و صادرکنندگان بیمھ ھای سالمت کھ در آن بازار −

 
 پوشش قانونھای تحتمحافظت

 
.  کردندھای سالمت ممنوع میده کھ تبعیض جنسیتی را در مراقبتشین حقوق مدنی فدرال پیشین گذاشتھبرپایھ قوان 1557 بخش

کنند برابر در نظر گرفتھ شوند و محروم ھای سالمتی کھ دریافت میمراقبتکھ زنان و مردان در بستره  کندمیملزم  مقررات نھایی
 ، مانند موارد بارداریکندمیی سالمت یا پوشش سالمت را بر پایھ جنسیت افراد ممنوع ھامراقبتکردن افراد از 

شده ھای ارایھفعالیتو  ھابرنامھ، پوششتحت ھاینھادکھ ھمھ  کندمیملزم  مقررات نھاییھستند،  معلولیتبرای افرادی کھ مبتال بھ 
ھای تازه ساختھ شده یا دسترسی نمایند؛ اطمینان حاصل کنند کھ در سازهبصورت الکترونیک و از طریق فناوری اطالعات را قابل

.  کمک و خدمات متناسب با نیازشان فراھم کنند معلولیتباشد؛ و برای افراد مبتال بھ داشتھزیکی کافی وجود تغییرداده شده دسترسی فی
و دیگر موارد ممنوعھ عمل کنند،  معلولیتاز استفاده از اقدامات بازاریابی یا طرح ھای سود آوری کھ بر اساس  پوششتحت ھاینھاد
 . شوندمیمنع 

 
سترسی با معنا بھ ھمھ افرادی کھ توانایی محدود استفاده از زبان انگلیسی دارند و واجد شرایط باید در جھت ایجاد د پوششتحت ھاینھاد

.  ی سالمت خود بھ ایشان مراجعھ کنند، اقدامات مقتضی بھ عمل آورندھافعالیتو  ھابرنامھدریافت خدمات ھستند یا امکان دارد کھ در 
 .رحی برای دسترسی زبانی خود تھیھ و اجرا کنندکھ ط شوندمیتشویق   پوششتحت ھاینھادبعالوه، 

 



 روحیھھای موجود برای آزادی و محافظت مقررات نھاییاستثنای مذھبی قایل نشده است ولی در ھر حال  1557 بخش مقررات نھایی
   .  کندمیمذھبی را جایگزین ن

 
 الزامات عملی

 
ھایی کھ دستورالعمل کندمینفر یا بیشتر کارمند دارند ملزم  15را کھ  پوششتحت ھاینھاد 1557 بخشاجرا کننده  مقررات نھایی

ای شامل ضمیمھ مقررات نھایی  .ھا نمایندبرای شکایات داشتھ باشند و یکی از کارکنان را مسوول ھماھنگی و رعایت این دستورالعمل
کھ کمتر از  پوششتحت ھاینھاد.  قابل استفاده است پوششتحت ھاینھادھای شکایات بوده برای می باشد کھ نمونھ ای از دستورالعمل

 .کارمند دارند الزامی بھ داشتن دستورالعمل شکایات یا ھماھنگ کننده رعایت این اصول ندارند 15
 

ھ مصرف ملزم ھستند کھ اطالعیھ ھایی مبنی بر عدم تبعیض ارسال کنند و تابلوھایی را بھ نمایش بگذارند و ب پوششتحت ھاینھاد
کنندگان رسانی زبانی برای مصرفکنندگانی کھ توانایی محدود در استفاده از زبان انگلیسی دارند اطالع دھند کھ خدمات رایگان یاری

استفاده توسط زبان تھیھ کرده کھ قابل 64ھا و تابلوھایی نمونھ را در اطالعیھ OCRبرای کاستن از بار کاری و مالی، .  موجود است
 :برای مواد ترجمھ شده بھ آدرس زیر مراجعھ نمایید. باشدمی پوششتحت یھانھاد

 resources/index.html-1557/translated-individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil 
.  

 
زبان اصلی ایالت خود بھ نمایش بگذارند و بھ مصرف کنندگان اطالع دھند کھ  15ملزم ھستند کھ تابلوھایی را بھ  پوششتحت ھاینھاد

این الزامات برای ارتباطات کوچک ولی با اھمیت مانند .   خدمات رایگان یاری رسانی زبانی برای مصرف کنندگان موجود است
کھ جملھ ای اضافھ کنند برای  کندمیرا ملزم   پوششتحت ھاینھاد مقررات نھایی؛ در چنین مواردی وندشمیکارت پستی تغییر داده 

اعالم عدم تبعیض و شعارھایی را در این زمینھ بھ حداقل دو زبان غیرانگلیسی کھ در آن ایالت توسط افرادی کھ توانایی زبان انگلیسی 
 .شودمحدود دارند، تکلم می

 
 اعمال قانون 

 
 بخشبرای مقابلھ با تخلفات  )قانون سن( Age Act، و 504، بخش IX، عنوان VIعملکرد ھای موجود اعمال قانون تحت عنوان 

ھایی مبنی بر رعایت بھ ثبت و ارسال گزارش پوششتحت ھاینھادملزم کردن : این عملکردھا عبارنتد از. قابل استفاده ھستند 1557
 .ھایی برای اطمینان از رعایت قوانین و بررسی شکایات، و ارایھ کمک و راھنمایی ھای تکنیکیبازنگری، انجام OCRقوانین  بھ 

 
ھای غیررسمی برای تصحیح عدم رعایت قانون یا احتمال عدم رعایت قانون استفاده کرد، راھکارھای موجود ھرگاه کھ نتوان از شیوه

ھای مالی فدرال؛ ارجاع بھ وزارت دادگستری یا خودداری از پرداخت یا ادامھ کمک برای اعمال قانون عبارتند از معلق کردن، انفصال
کھ ھر فرد می کندمیتقبل مقررات نھایی.  و پیشنھاد برای اعمال احکامی کھ حقوق ایاالت متحده ھستند؛ و ھرگونھ شیوه دیگر قانونی

  . شکایت مدنی کند 1557 بخشتواند بر علیھ اتھام زیر پا گذاشتن 
 

 اندمنظور شده مقررات نھاییپاسخ بھ نظراتی کھ در الیحھ پیشنھادی مطرح شده و در 
 

الیحھ پیشنھادی نظرخواھی بھ انجام رساند در زمینھ اینکھ در موارد تناقض بین :  ھیچ استثنای مذھبی جدیدی وجود ندارد −
ھمانگونھ کھ در باال ذکرشد، در .  الزامات عدم تبعیض و عقاید مذھبی، برای سازمانھای مذھبی استثنا قایل شویم یا نھ

ھای موجود را برای آزادی محافظت مقررات نھاییجود ندارد؛ در عین حال، استثنای مذھبی و 1557 بخش مقررات نھایی
 . کندمیو وجدان مذھبی ، نفی ن

 
کنندگان کھ ایشان نیاز بھ نظراتی را در نظرگرفت درباره بیمھ OCR:  ی پوشش سالمتھابرنامھرح ھای سودآور در ط −

مشخص نموده کھ تا  مقررات نھایی.  ور خود را رعایت کنندھای سودآدر طرح زمان بیشتری دارند کھ الزامات عدم تبعیض
شود، چنین ھای سالمت گروھی مربوط میو طرح ھای سودآور بیمھ ھای سالمتکھ بھ بندھای قانونی تغییرات طرحجایی 

یا بعد از  2017ژانویھ  1در تاریخ ) در بازار فردی، سال قرارداد(بندھایی از زمان اولین روز اولین سال طرح مربوطھ 
 .آن، الزم االجرا خواھند بود

 
الیحھ پیشنھادی مالحظھ کرد کھ ): ثالثمجریان شخص ،Third-Party Administrators )TPAsشکایت بر علیھ  −

بصورت موردی در تحلیل موارد  OCR، کندمیسالمتی عمل برای طرح )ثالثمجری شخص( TPAبعنوان  نھادیھرگاه 
در  OCRکھ  کندمیبیان  مقررات نھایی. ھستند یا نھ 1557 بخش پوششتحتتا مشخص شود کھ آیا موارد  کندمیشرکت 



ریزی کھ تبعیض مورد ادعا در اجرای طرح باشد؛ در زمانی کھ تبعیض در طرح کندمیتحقیق  TPAصورتی درباره 
 OCRدھد و معموال اگر مجری طرح را در فرآیند خود انجام می/شکایت مربوطھ علیھ کارفرما OCRسودآوری باشد، 

 Equal Employment Opportunity Commission ارفرما نداشتھ باشد، موضوع را بھقدرت قضایی در برابر ک
)EEOC ،اع می دھدجار) کمیسیون موقعیت استخدامی برابر  . 
 

ی سالمت تک جنسیتی ھابرنامھالیحھ پیشنھادی درباره ارزیابی :  جنسیتیی تکھابرنامھاستانداردھای موجود برای  −
این قانون قرارگیرند کھ دالیل  پوششتحتفقط درصورتی  ھابرنامھدھد کھ این اجازه می مقررات نھایی.  نظرخواھی کرد
 .ای داشتھ باشندبسیار قانع کننده

 
 .کھ برنامھ ای برای دسترسی زبانی اجرا کنند شوندمیشویق ت پوششتحت ھاینھاد:  دسترسی زبانی −

 
ھای اطالعات درباره بندھای اساسی و سواالت رایج بھ تارنمای زیر مراجعھ ، شامل برگھ1557 بخشبرای اطالعات بیشتر درباره 

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


