ﺧﻼﺻﮫ :ﻣﻘرراتﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺟری ﺑﺧش 1557
Affordable Care Act
 ،HSS) Department of Health and Human Servicesدﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ( ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺗﺻوﯾب
ﮐرده ﮐﮫ ﺗﺣت ﺑﺧش  ،ACA) ،Affordable Care Act 1557ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت ﻗﺎﺑل اﺳﺗطﺎﻋت  (2010ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺑﻌﯾض را ﺑﮫ
اﺟرا در ﻣﯽآورد) Nondiscrimination in Health Programs and Activities .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻋدمﺗﺑﻌﯾض در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﻼﻣت( ،ازطرﯾق ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﻣﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﺗره ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت درﺑراﺑر ﺗﺑﻌﯾض آﺳﯾبﭘذﯾرﺗر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد
ﺑراﺑری و ﮐﺎﺳﺗن از ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی ﺳﻼﻣت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺗﺣتﭘوﺷش دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را درﺑﺎره اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽﺷﺎن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﺧش  1557ﺗﺑﻌﯾض ﺑر ﺿد ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،اﺻﻠﯾتﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت را در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﺳﻼﻣت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺧش  1557درراﺳﺗﺎی ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻓدرال اﺳت ﮐﮫ از دﯾرﺑﺎز ﻣوﺟود ﺑوده و آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد :ﻋﻧوان Civil Rights Act of ،VI
)) 1964 (Title VIﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ) Education Amendments of 1972 (Title IX) ،(1964ﻋﻧوان  IXاﻟﺣﺎﻗﯾﮫھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ) Rehabilitation Act of 1973 (Section 504) ،(1972ﺑﺧش  ،504ﻗﺎﻧون ﺑﺎزﺗواﻧﯽ  ،(1973و Age
)) Discrimination Act of 1975 (Age Actﻗﺎﻧون ﺗﺑﻌﯾض ﺳﻧﯽ  .(1975ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش  1557اوﻟﯾن ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ

ﻓدرال اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺑراﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت را در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓدرال ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﺧش  1557از زﻣﺎن اﺟراﯾﯽﺷدن  ACAدر  2010ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و ،OCR) HHS Office for Civil Rightsاداره ﺣﻘوق
ﻣدﻧﯽ  (HHSﺑﻧدھﺎی اﯾن ﺑﺧش را از آن زﻣﺎن ﺑﮫ اﺟرا درآورده اﺳت.

ﺷﻣول ﻗﺎﻧون
اﯾن ﻗﺎﻧون ﭘوﺷشدھﻧده ﻣوارد زﯾر اﺳت:
−

ھر ﮔوﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﻼﻣت ﮐﮫ ھر ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن از ﺑودﺟﮫ  HHSﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷود )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ Medicare
ﻣﯽﭘذﯾرﻧد ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ  Medicaidﻣﯽﭘذﯾرﻧد(؛

−

ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود  HHSاﺟرا ﻣﯽﮐﻧد؛

−

ﺑﺎزارھﺎ و ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﮐﮫ در آن ﺑﺎزارھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﻣﺣﺎﻓظتھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﻗﺎﻧون
ﺑﺧش  1557ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﻓدرال ﭘﯾﺷﯾن ﮔذاﺷﺗﮫﺷده ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را در ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﮐردﻧد.
ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن و ﻣردان در ﺑﺳﺗره ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑراﺑر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و ﻣﺣروم
ﮐردن اﻓراد از ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺳﻼﻣت را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟﻧﺳﯾت اﻓراد ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد ﺑﺎرداری ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و
ﮔروه ﺑﻧدی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ) .(sex stereotypingﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﻼﻣت ﺗﺣتﭘوﺷش را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد
ﺑر اﺳﺎس ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد ﮐﻧد.
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اراﯾﮫﺷده
ﺑﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و از طرﯾق ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت را ﻗﺎﺑلدﺳﺗرﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎزهھﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ
ﺗﻐﯾﯾرداده ﺷده دﺳﺗرﺳﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ وﺟود داﺷﺗﮫﺑﺎﺷد؛ و ﺑرای اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐﻣﮏ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﺷﺎن ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش از اﺳﺗﻔﺎده از اﻗداﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ طرح ھﺎی ﺳود آوری ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻟﯾت و دﯾﮕر ﻣوارد ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد،
ﻣﻧﻊ ﻣﯽﺷوﻧد.

ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺣدود اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد و واﺟد
ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﻼﻣت ﺧود ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل
آورﻧد .ﺑﻌﻼوه ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ طرﺣﯽ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﺗﮭﯾﮫ و اﺟرا ﮐﻧﻧد.
ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺧش  1557اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻗﺎﯾل ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ در ھر ﺣﺎل ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺎﻓظتھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای آزادی و
روﺣﯾﮫ ﻣذھﺑﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣﯽﮐﻧد.

اﻟزاﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺟرا ﮐﻧﻧده ﺑﺧش  1557ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش را ﮐﮫ  15ﻧﻔر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﻣﻧد دارﻧد ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ
ﺑرای ﺷﮑﺎﯾﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﻣﺳوول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و رﻋﺎﯾت اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣل
ﺿﻣﯾﻣﮫای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑوده ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش
ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  15ﮐﺎرﻣﻧد دارﻧد اﻟزاﻣﯽ ﺑﮫ داﺷﺗن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده رﻋﺎﯾت اﯾن اﺻول ﻧدارﻧد.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد و ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺣدود در اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد اطﻼع دھﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻣوﺟود اﺳت .ﺑرای ﮐﺎﺳﺗن از ﺑﺎر ﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ OCR ،اطﻼﻋﯾﮫھﺎ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ ﻧﻣوﻧﮫ را در  64زﺑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﮐﮫ ﻗﺎﺑلاﺳﺗﻔﺎده ﺗوﺳط
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣواد ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
.www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index.html
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ  15زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﺎﻟت ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن اطﻼع دھﻧد
ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣوﺟود اﺳت .اﯾن اﻟزاﻣﺎت ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐوﭼﮏ وﻟﯽ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر داده ﻣﯽﺷوﻧد؛ در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ای اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد ﺑرای
اﻋﻼم ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺣداﻗل دو زﺑﺎن ﻏﯾراﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ در آن اﯾﺎﻟت ﺗوﺳط اﻓرادی ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺣدود دارﻧد ،ﺗﮑﻠم ﻣﯽﺷود.

اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون
ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی ﻣوﺟود اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون ﺗﺣت ﻋﻧوان  ،VIﻋﻧوان  ،IXﺑﺧش  ،504و ) Age Actﻗﺎﻧون ﺳن( ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑﺧش
 1557ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﮑردھﺎ ﻋﺑﺎرﻧﺗد از :ﻣﻠزم ﮐردن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﺑﮫ ﺛﺑت و ارﺳﺎل ﮔزارشھﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رﻋﺎﯾت
ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ  ،OCRاﻧﺟﺎم ﺑﺎزﻧﮕریھﺎﯾﯽ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،و اراﯾﮫ ﮐﻣﮏ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ.
ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻧﺗوان از ﺷﯾوهھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑرای ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،راھﮑﺎرھﺎی ﻣوﺟود
ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣﻌﻠق ﮐردن ،اﻧﻔﺻﺎل ﯾﺎ ﺧودداری از ﭘرداﺧت ﯾﺎ اداﻣﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓدرال؛ ارﺟﺎع ﺑﮫ Department
) of Justiceوزارت دادﮔﺳﺗری( و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای اﻋﻣﺎل اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺳﺗﻧد؛ و ھرﮔوﻧﮫ ﺷﯾوه دﯾﮕر ﻗﺎﻧوﻧﯽ.
ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻘﺑلﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﻓرد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺗﮭﺎم زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺑﺧش  1557ﺷﮑﺎﯾت ﻣدﻧﯽ ﮐﻧد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻻﯾﺣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣطرح ﺷده و در ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧظور ﺷدهاﻧد

−

ﺗﺑﻌﯾض ﺑر اﺳﺎس ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ :در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ اﻓراد ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  1557ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻌﯾض در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻗﺎﻧون ﺻرﯾﺣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ OCR
ھﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻧﮕوﻧﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﺑر اﺳﺎس ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ اﻓراد در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻔﮑرات
ﮔروه ﺑﻧدیﮐﻧﻧده ﺑوده ،ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  1557ﻣﯽﺷود ،ﯾﺎ ﻧﮫ HHS .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض
در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾلﺟﻧﺳﯽ را ﻣﻣﻧوع در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧد.

−

ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺟدﯾدی وﺟود ﻧدارد :ﻻﯾﺣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧظرﺧواھﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد در زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣوارد ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن
اﻟزاﻣﺎت ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و ﻋﻘﺎﯾد ﻣذھﺑﯽ ،ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻗﺎﯾل ﺷوﯾم ﯾﺎ ﻧﮫ .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐرﺷد ،در
ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺧش  1557اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣذھﺑﯽ وﺟود ﻧدارد؛ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺎﻓظتھﺎی ﻣوﺟود را ﺑرای آزادی
و وﺟدان ﻣذھﺑﯽ  ،ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد.

−

طرح ھﺎی ﺳودآور در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘوﺷش ﺳﻼﻣت OCR :ﻧظراﺗﯽ را در ﻧظرﮔرﻓت درﺑﺎره ﺑﯾﻣﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض در طرحھﺎی ﺳودآور ﺧود را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧدھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات طرحھﺎی ﺳودآور ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت و طرحھﺎی ﺳﻼﻣت ﮔروھﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود،
ﭼﻧﯾن ﺑﻧدھﺎﯾﯽ از زﻣﺎن اوﻟﯾن روز اوﻟﯾن ﺳﺎل طرح ﻣرﺑوطﮫ )در ﺑﺎزار ﻓردی ،ﺳﺎل ﻗرارداد( در ﺗﺎرﯾﺦ  1ژاﻧوﯾﮫ  2017ﯾﺎ
ﺑﻌد از آن ،ﻻزم اﻻﺟرا ﺧواھﻧد ﺑود.

−

ﺷﮑﺎﯾت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ  ،TPAs) Third-Party Administratorsﻣﺟرﯾﺎن ﺷﺧصﺛﺎﻟث( :ﻻﯾﺣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرد ﮐﮫ
ھرﮔﺎه ﻧﮭﺎدی ﺑﻌﻧوان ) TPAﻣﺟری ﺷﺧصﺛﺎﻟث( ﺑرای طرحﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد OCR ،ﺑﺻورت ﻣوردی در ﺗﺣﻠﯾل ﻣوارد
ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣوارد ﺗﺣتﭘوﺷش ﺑﺧش  1557ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ  OCRدر
ﺻورﺗﯽ درﺑﺎره  TPAﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻣورد ادﻋﺎ در اﺟرای طرح ﺑﺎﺷد؛ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض در طرحرﯾزی
ﺳودآوری ﺑﺎﺷد OCR ،ﺷﮑﺎﯾت ﻣرﺑوطﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ/ﻣﺟری طرح را در ﻓرآﯾﻧد ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﻣﻌﻣوﻻ اﮔر OCR
ﻗدرت ﻗﺿﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ Equal Employment Opportunity Commission
) ،EEOCﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺑراﺑر( ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد.

−

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﮏﺟﻧﺳﯾﺗﯽ :ﻻﯾﺣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی درﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﺗﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﻧظرﺧواھﯽ ﮐرد .ﻣﻘررات ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻓﻘط درﺻورﺗﯽ ﺗﺣتﭘوﺷش اﯾن ﻗﺎﻧون ﻗرارﮔﯾرﻧد ﮐﮫ دﻻﯾل
ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧدهای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

−

دﺳﺗرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ :ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣتﭘوﺷش ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺟرا ﮐﻧﻧد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺑﺧش  ،1557ﺷﺎﻣل ﺑرﮔﮫھﺎی اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺑﻧدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳواﻻت راﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾدhttp://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557 :

