
 ) إذا كان لدیك إعاقةDHSكیف تقدم الطلب للحصول على التسھیل المعقول إلى دائرة خدمات المشردین (
 

 ما ھو التسھیل المعقول؟ 
 

) یعني تغییر في نظام بحیث یمكن للشخص ذي اإلعاقة الحصول على الخدمات التي یحتاج إلیھا. یجب RAالتسھیل المعقول (
) تعدیل قواعدھا وإجراءاتھا لكي یتمكن األشخاص ذو اإلعاقة من DHSدائرة خدمات المشردین (على الدوائر الحكومیة مثل 

الوصول  المتساوي. إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتحتاج إلى مأوى من قبل دائرة خدمات المشردین، فیجب على دائرة خدمات 
). ھناك العدید من التسھیالت المعقولة المختلفة DHS) أن تعطیك ما تحتاجھ الستخدام مأوى وخدمات دائرة (DHSالمشردین  

)RAs التي یمكن أن تمنحھا دائرة (DHS  .حسب ما تحتاج إلیھ بسبب إعاقتك ، 
 

 ما ھي اإلعاقة؟ 
 

، إن الشخص المعاق ھو "شخص یعاني من إعاقة جسدیة أو عقلیة تحد بشكل (ADAوفقًا لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (
كبیر من نشاط أو أكثر من أنشطة الحیاة الرئیسیة".إذا كنت تعاني من حالة صحیة جسدیة كانت أم عقلیة والتي تؤثر بشكل 

. من المخالف للقانون ADAمتكرر وخطیر على أنشطة حیاتك الیومیة، فمن المحتمل أنك تعاني من إعاقة بموجب قانون 
 التعامل بالتمییز ضد شخص ما ألنھ یعاني من إعاقة. 

 
 ما ھي حقوقي للعثور على التسھیل المعقول من قبل إدارة خدمات المشردین؟

 
، فبإمكانك تقدیم طلب DHSولدیك إعاقة تجعل من الصعب علیك استخدام خدمات  DHSإذا كنت بحاجة إلى مأوى من قبل 

RA . 
 

) احتیاجاتك أنت وعائلتك ذات صلة باإلعاقة، حتى إذا لم توجد مؤھالً للحصول DHSن تلبي دائرة خدمات المشردین (یجب أ
، ھي إذا كان یستخدم كرسیًا (RAعلى مأوى بعد. بعض األسباب الشائعة التي قد یحتاج بھا شخص ما إلى التسھیل المعقول (

 كان لدیھ مشكلة في السمع، أو إذا كان یعاني من إعاقة في التعلم.   متحرًكا أو أدوات مساعدة أخرى للمشي، أو إذا
 

 ما ھي أنواع التسھیالت المعقولة التي یمكنني الحصول علیھا؟
 

ھو طلب فرید وخاص بالشخص الذي یقوم بتقدیمھ. ال یوجد أي حد ألنواع أو عدد التسھیالت المعقولة  RAكل طلب لـ  
)RAs شخص. ھناك بعض األمثلة الشائعة للتسھیالت المعقولة () التي قد یحتاجھا أيRAs) منھا: فترة انتظار أقصر في ،

إن كنت ال تستطیع االنتظار لفترات طویلة من الوقت، والوصول إلى المصعد إذا لم تتمكن من صعود السلم  DHSمكاتب 
لك أن تتنفس في درجات حرارة أكثر دفئًا و  والنزول منھ، والوصول إلى مكیف الھواء إذا كان لدیك إعاقة تجعل من الصعب

 الوجبات الخاصة إذا كان یجب علیك اتباع نظام غذائي معین بسبب حساسیة أو حالة طبیة. 
 
 

 كیف أطلب التسھیل المعقول؟
 

نموذج طلب أكثر الطرق شیوًعا ھي سؤال أحد الموظفین الموجودین في ملجأك أو إكمال .RAھناك عدة طرق لتقدیم طلب 
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال النموذج، فیجب أن یساعدك الموظفون المتواجدون في DHSالتسھیل المعقول من قبل 

 الملجأ. 
 

لى تقدیم أي وثائق أو نماذج للحصول على ما تحتاجھ. على سبیل إذا كانت إعاقتك "واضحة" أو ظاھرة، فلست بحاجة إ
المثال، یمكن أن یطلب الشخص الذي یستخدم كرسیًا متحرًكا أنھ یسكن في مبنى بھ مصعد أو في الطابق األول. في ھذه 

 الحالة، لن یحتاج العمیل إلى التوثیق بأنھ في حاجة إلى كرسي متحرك ألن الموظفین یمكنھم رؤیتھ. 
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وتزوید  RAلكي تتم الموافقة علیھ. بعد تقدیم الطلب لـ   RAإذا لم تكن إعاقتك "واضحة"، فقد تحتاج إلى توثیق طلبك لـ 

. بعد ذلك، سیتخذ موظفو DHSالمستندات (إذا كان ذلك مطلوبًا)، یجب على موظفي المأوى إرسال الطلب والمستندات إلى 
DHS  قراًرا بشأن الموافقة على طلبك لـRA . 

 
 ؟ RAمع الطلب لـ  DHSما ھو نوع الوثائق التي تطلبھا دائرة 

 
. وأیًضا، DHSمن قبل   RAإذا كانت إعاقتك ظاھرة، فال ینبغي أن یُطلب منك تقدیم أي وثائق لكي تتم الموافقة على طلبك لـ 

  DHSتمت الموافقة علیھ من قبل  والتي  DHSموجودة بالفعل لدى  RAإذا كانت نسخ من الوثائق حول إعاقتك والحاجة إلى 
بنسخ من السجالت التي ینبغي  DHSسابقا، فلن تحتاج إلى تقدیم نفس المعلومات مرة أخرى. وفي بعض األحیان، ال تحتفظ 

 أن تكون بحوزتھا، وقد یمكن أن تطلب منك ھذه الوثائق مرة أخرى.
 

. یجب أن تصدر DHSول االحتیاجات ذات صلة بإعاقتك إلى إذا لم تكن إعاقتك "واضحة"، فقد تحتاج إلى تقدیم الوثائق ح
الوثائق من قبل محترف یعرف بإعاقتك. على سبیل المثال، یمكن أن تصدر الوثائق من قبل طبیب إخصائي، أو ناشط 

 اجتماعي أو مستشار إعادة التأھیل أو أي محترف طبي آخر. 
 

، لیست ھي كالسجالت الطبیة نفسھا. في الواقع ، إن الوثائق التي تحتاج إلى RAالوثائق التي تحتاج إلى تقدیمھا مع طلبك لـ 
تقدیمھا ھي محدودة أكثر بكثیر من سجل طبي. الوثیقة الوحیدة التي تحتاج إلى تقدیمھا ھي أي خطاب یجب أن یتضمن 

 المعلومات الثالثة التالیة: 
 

 ) الذي تحتاجھRAما ھو التسھیل المعقول ( .1
 لصلةاإلعاقة ذات ا .2
الذي تحتاجھ.وھذا الجزء الثالث من الخطاب یجب أن یوضح كیف سیساعدك الحصول  RAوالصلة بین إعاقتك و  .3

 في الوصول إلى المأوى بطریقة ال یمكنك بدونھ.  RAعلى 
 

 باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التالیة مفیدة جًدا ویرجى تضمینھا في الخطاب ولكنھا غیر مطلوبة: 
 

(على سبیل المثال، ظھور أعراض أسوأ، والحاجة إلى زیارة  RAعانیت منھا بدون التسھیل المعقول  أي مشاكل .4
 طبیبك في كثیر من األحیان، أو االضطرار إلى زیادة أدویتك) 

 الذي تطلبھ. RAما ھي األشیاء السیئة التي ستحدث في المستقبل إذا لم تحصل على  .5
 لالتصال بالشخص الذي قام بكتابة الخطاب.  DHSستخدمھ رقم ھاتف أو برید إلكتروني یمكن أن ت .6

 
 المعلومات المتعلقة بإعاقتي؟  DHSكیف ستستخدم 

 
الحصول على  DHS.ال یحق لـ RAالمعلومات المتعلقة باإلعاقة التي تشاركھا فقط التخاذ القرار بشأن طلبك لـ  DHSستستخدم 

 .RAتاریخك الطبي كامال. تحتاج قفط مشاركة تلك المعلومات ذات الصلة بطلبك لـ 
 

بمشاركة  DHS، ھي تكون سریة. ھذا یعني أنھ ال یُسمح لـ RAعن إعاقتك من خالل طلبك لـ  DHSالمعلومات التي تستلمھا 
لكي  HIPAAالتوقیع على نموذج  DHSمنك تلك المعلومات مع أشخاص أو منظمات أخرى دون إذنك. یمكن أن تطلب 

ھو استمارة تسمح لطبیبك بالتحدث إلى أشخاص غیرك  HIPAAالخاص بك. نموذج  RAیتمكنوا من التحدث إلى طبیبك عن 
بالتحدث إلى طبیبك أم ال، ولكنھ قد یكون من المفید  DHSعن حالتك الطبیة. أنت صاحب القرار ما إذا كنت ترید السماح لـ 

 . RAالتخاذ أي قرار بشأن طلبك لـ  DHSر من األحیان في تسریع الوقت الذي تستغرقھ في كثی
 

 ؟RAالتخاذ قرار بشأن طلبي لـ  DHSكم وقتا ستستغرقھ 



 
للرد على طلبك لـ  DHSبسرعة. الوقت الذي تستغرقھ  RAقراًرا بشأن طلبك للتسھیل المعقول  DHSمن المفترض أن تتخذ 

RAاإلعاقة التي تعاني منھا وما یمكن أن یحدث إذا لم تحصل على التسھیل المعقول ( ، ھو یعتمد على نوعRA .على الفور (
لیس یكون طویالً  RAمن أن الوقت المستغرق التخاذ أي قرار بشأن طلبك لـ  DHSوفي الحاالت الطارئة، یجب أن تتأكد 

لتتمكن من الوصول إلى المأوى فقط، فیجب  RAإلى  بحیث یكون لھ نفس تأثیر الرفض. على سبیل المثال، إذا كنت بحاجة
 .RAاتخاذ قرار على الفور بشأن طلبك لـ  DHSعلى 

 
توافق على منحك ذلك الـ  DHSالمؤقت" أن  RAالمؤقت" قبل أن تتخذ قراًرا رسمیًا. ویعني " RAأن تمنحك  " DHSوبإمكان 

RA د. من المفترض أن تمنحك بمجرد أن تطلبھ، وإن لم تتم الموافقة علیھا رسمیًا بعDHS  ھذا الـRA  المؤقت إذا كان من
باستعراض جمیع المعلومات الخاصة بك،  DHSعلى التو. وبمجرد أن تقوم  RAالمحتمل أن تتعرض ألذى إن لم تحصل على 

 المؤقت أم ال.  RAفإنھا ستتخذ قرارا ما إذا كان بإمكانك المواصلة بـ 
 

ماذا یستغرق وقتًا أطول، فیمكنك االتصال للحصول على المساعدة (راجع " RAإذا كنت تعتقد أن اتخاذ القرار بشأن طلبك لـ 
 ").  ؟RAأو لدي أسئلة عن عملیة  RAلو كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن طلبي لـ 

 
 

 ؟ RAقراًرا بشأن طلبي لـ  DHSماذا یحدث عندما تتخذ 
 

، فسیعطیك المأوى الخاص بك نموذج قرار رسمي للتوقیع. ال یتعین علیك التوقیع علیھ إذا RAبك لـ على طل DHSإذا وافقت 
، یجب أن توفر لك جمیع مواقع المأوى  RAمجانا. بمجرد الموافقة على منح  RAھذا الـ  DHSكنت ال ترید ذلك. ستوفر لك 

RA  .المعتمد 
 

وتعتقد أن قرار ھاخاطئ، فیمكنك تقدیم الطعن القضائي ضد  ھذا القرار. لتقدیم الطعن  RAطلبك لـ  DHSو إن رفضت 
خاطئة في قرارھا. یمكنك تزوید أیة معلومات إضافیة متواجدة  DHSالقضائي، من األفضل أن تكتب ما ھو سبب اعتقادك أن 

ل على خطاب آخر من محترف یعرف . وفي بعض األحیان، قد یكون من المفید الحصوRAلدیك ذات صلة بحاجتك إلى 
بمراجعة استئنافك وتقرر من جدید ما إذا كان الرفض خاطئًا. ویجب علیك تقدم الطعن القضائي ضد  DHSإعاقتك. ستقوم 

یوًما من تلقي إشعار الرفض. ویجب أن یساعدك أي شخص موجود بالمأوى الخاص بك في  15في غضون   DHSقرار 
یوًما بعد أن تلقیت إشعار الرفض، فلدیك أیًضا  15إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.إذا كان قد مر  إكمال نموذج الطعن القضائي

 . RA. ال یوجد حد لعدد المرات التي یمكنك فیھا تقدیم الطلب لـ RAخیار تقدیم طلب جدید لنفس الـ 
 

 ؟ RAھل یمكن تحویلي إذا قمت بتقدیم الطلب لـ 
 

، فإنھا تحتاج إلى نقلك إلى غرفة أخرى أو RAأن المأوى الحالي الخاص بك ال یمكن أن یلبي احتیاجاتك لـ  DHSإن تعتقد 
ستفترض أن ھذا یعني أنك لم تعد  DHS. وبإمكانك رفض التحویل، لكن RAمأوى جدید بعد أن تقوم بتقدیم الطلب (طلبات) لـ 

 ا لم تقم بإعادة التقدیم والموافقة علیھ مرة أخرى. م RA. وھذا یعني أنك لن تحصل على الـ RAبحاجة إلى 
 

 ؟RAأو كانت لدي أسئلة عن عملیة  RAماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن طلبي لـ 
 

لطرح األسئلة أو للمساعدة  8006499125بإمكانك االتصال مع مشروع المساعدة القانونیة لحقوق المشردین على الرقم 
. خط المساعدة الخاص بمشروع حقوق المشردین مفتوح من یوم االثنین إلى یوم الجمعة كل أسبوع، RAبخصوص طلبك لـ 

 مساًء.  3صباًحا حتى  10من الساعة 
 

حول  DHSسئلة  إلى لطرح أ DisabilityAffairs@dss.nyc.govویمكنك أیًضا االتصال بمكتب شؤون اإلعاقة على  
 . RAعملیة 

mailto:DisabilityAffairs@dss.nyc.gov


 
قد تعامل بالتمییز ضدك بسبب  DHSوكیفیة تقدیم شكوى، إن تعتقد أن شخًصا ما في  RAلمعرفة المزید عن تقدیم الطلب لـ 
 . والعمالء ذوي اإلعاقة DHSصفحة الویب لمقدمي الطلبات إلى إصابتك باإلعاقة، ویمكنك زیارة 

 
الرجأ، المالحظة: لك الحق في تلقي الخدمات باللغة التي تفضلھا. إن كانت لك لغة مفضلة ما عدا اللغة اإلنجلیزیة، فیجب أن 

صفحة الویب للخدمات اللغویة لمكتب شؤون یرجى زیارة خدمات وإشعارات التسھیل المعقول بلغتك المفضلة.  DHSتقدم لك 
بحقوقك في حصول الخدمة أو صفحة الویب الخاصة بجمعیة المساعدة القانونیة المتعلقة  یةالمھاجرین التابع لرئیس البلد

 .بلغتك
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https://www1.nyc.gov/site/immigrants/about/language-and-disability-access.page#:%7E:text=Local%20Law%2030%20requires%20MOIA,Yorkers%20with%20limited%20English%20proficiency
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