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)  COVID-19حظر التمییز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات في الحصول على لقاح مرض (
 في المرافق التي تدیرھا إدارة الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك

 

بجمیع القوانین المعمول بھا، بما في ذلك، على سبیل المثال ال  NYCتلتزم إدارة الصحة والسالمة العقلیة في  
، وقانون إعادة التأھیل، وقانون  )Americans with Disabilities Act, ADAالحصر، قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (

ماتھا وأنشطتھا، بما في والیة نیویورك لحقوق اإلنسان، وقانون مدینة نیویورك لحقوق اإلنسان، وذلك في تنفیذ برامجھا وخد
 ). COVID-19ذلك تشغیل برنامج لقاحات مرض (

یجوز ألي فرد من الجمھور طلب عمل تیسیرات معقولة للمشاركة في برنامج إدارة الصحة في مدینة نیویورك    
، أو إرسال برید إلكتروني /https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s). یمكن لألفراد زیارة COVID-19للقاحات مرض (

، لطلب الحصول على تیسیرات عند حجز 1-877-829-4692أو االتصال بالرقم  hubaccess@health.nyc.govإلى 
عد. یجب تقدیم طلبات الحصول على تیسیرات في أقرب وقت ممكن قبل حجز موعد للحصول على اللقاح في موقعھم مو

المفضل الذي تدیره المدینة في نیویورك. یمكن ألي فرد من الجمھور أیًضا زیارة موقع اللقاحات دون تحدید موعد للحصول  
یمكن الوصول إلیھ ودورة میاه ومسار إلى مكان الحصول على  على الخدمات الفوریة. یحتوي كل موقع على مدخل/مخرج 

 Americanلغة بما في ذلك لغة اإلشارة األمریكیة ( 240اللقاح. تتوفر في كل موقع خدمات ترجمة مقاطع الفیدیو ألكثر من 
Sign Language, ASLات الوظیفیة ). یحتوي كل موقع على منسق واحد على األقل لإلعاقات وخدمات الوصول واالحتیاج

)Disability, Access and Functional Needs, DAFN.یمكن لألفراد أیًضا إحضار    ) لمساعدة األفراد ذوي اإلعاقات
جھاز للتنقل من اختیارھم (مثل الكرسي المتحرك، أو المشایة)، وكل موقع مجھز بكرسي متحرك واحد على األقل یمكن 

مساعد رعایة  أو  ،مرافقافة إلى ذلك، یجوز أن یصطحب األشخاص ذوي اإلعاقات لألفراد استخدامھ أثناء زیارتھم. باإلض
أو أي شخص آخر لمساعدتھم أثناء زیارتھم.  ،مترجم شفھيأو  ،أحد أفراد األسرةأو  ،مرافق رعایة شخصیةأو  ،شخصیة

یسیرات إضافیة دون موعد. ومع  مسموح باصطحاب حیوانات الخدمة إلى أي من مواقع اللقاحات. توفر في العدید من المواقع ت
أو   hubaccess@health.nyc.govذلك، إذا كان الفرد یحتاج إلى أي تیسیرات أخرى، فیجب علیھ االستفسار بالتواصل مع 

 قبل زیارتھ. 311692أو إرسال رسالة نصیة إلى  311باالتصال بالرقم 

) في المنزل لسكان المدینة المؤھلین المقیمین  COVID-19باإلضافة إلى ذلك، تقدم مدینة نیویورك لقاحات مرض ( 
  https://forms.cityofnewyork.us/f/homebound برجاء إكمال ھذا النموذج للتعبیر عن اھتمامك: في منازلھم بالكامل.

 .1-877-829-4692أو اتصل بالرقم 

،  )COVID-19إن طلبات الحصول على معلومات إضافیة تتعلق بالمساعدة في تحدید موعد لقاح مرض ( 
في مواقع لقاحات إدارة الصحة في مدینة نیویورك، وخیارات التطعیم في المنزل، وأي استفسارات أخرى متعلقة   والتیسیرات

) في المدینة، یمكن إرسال تلك الطلبات إلى COVID-19باإلعاقات وببرنامج لقاحات مرض (
hubaccess@health.nyc.gov311692أو إرسال رسالة نصیة  311االتصال بالرقم  ، أو . 

معقولة أو تعرضت للتمییز على أساس إعاقتك فیما یتعلق   إذا كنت تعتقد أنك حرمت من الحصول على تیسیرات 
، فیرجى )COVID-19بمشاركتك، أو محاولتك في المشاركة، في برنامج إدارة الصحة في مدینة نیویورك للقاحات مرض (

.  311692أو إرسال رسالة نصیة إلى  311التصال على أو ا hubaccess@health.nyc.govإرسال برید إلكتروني إلى 
أو   hubaccess@health.nyc.govسیساعدك أحد األشخاص في تقدیم شكوى أو تظلم. بعد إرسال شكواك أو تظلمك إلى 

معین من إدارة الصحة في مدینة نیویورك في ، سیتصل بك شخص 311692أو إرسال رسالة نصیة إلى  311االتصال على 
 ) لمناقشة الشكوى والحلول الممكنة. فیما یلي معلومات إضافیة حول إجراءات التظلم.2غضون یومي عمل (
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، وقانون إعادة التأھیل، وقوانین حقوق  ADAإجراءات التظلم في إدارة الصحة في مدینة نیویورك بموجب قانون 
 ) COVID-19الوالیة والمدینة بخصوص الحصول على لقاح مرض (اإلنسان في  

 
تلك اإلجراءات للتظلم یمكن أن یتبعھا أي فرد من الجمھور یرغب في تقدیم شكوى یدعي فیھا التمییز على أساس   

رك لتوزیع  اإلعاقة بخصوص تقدیم الخدمات أو األنشطة أو البرامج أو الفوائد في إطار جھود إدارة الصحة في مدینة نیویو
 ). COVID-19لقاحات مرض (

یجب أن یكون التظلم كتابیًا ویحتوي على معلومات حول التمییز المزعوم مثل اسم المتظلم وعنوانھ ورقم ھاتفھ،    
، أو قانون إعادة التأھیل، أو قانون والیة ADAباإلضافة إلى مكان وتاریخ ووصف الشكوى أو االنتھاك المزعوم لقانون 

وق اإلنسان، أو قانون مدینة نیویورك لحقوق اإلنسان. تشمل أمثلة التمییز، على سبیل المثال ال الحصر، رفض  نیویورك لحق
مؤسسة لتوفیر مترجم لغة اإلشارة األمریكیة، أو مستندات مطبوعة بأحرف كبیرة أو بطریقة برایل، والعرض النصي على  

) عند طلب أي CARTین النصي في الوقت الحقیقي بمساعدة الكمبیوتر (الشاشة في الوقت الفعلي الذي یُعرف أیًضا باسم التدو
منھا خالل إطار زمني معقول، أو عدم تقدیم معلومات كافیة فیما یتعلق بإمكانیة الوصول للخدمات بالنسبة لألشخاص ذوي 

المشكالت المتعلقة بالموظفین في ، أو )COVID-19اإلعاقات في منشآت إدارة الصحة في مدینة نیویورك للقاحات مرض (
 ). COVID-19مواقع إدارة الصحة في مدینة نیویورك للقاحات مرض (

یمكن توفیر وسائل بدیلة لتقدیم التظلمات، مثل المقابالت الشخصیة أو التسجیل الصوتي للتظلم، حسب الحاجة، وذلك    
 بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات عند الطلب. 

) یوًما تقویمیًا بعد تاریخ االنتھاك  60في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز ستین (یجب تقدیم التظلم   
أو قانون إعادة التأھیل أو قانون والیة نیویورك لحقوق اإلنسان أو قانون مدینة نیویورك لحقوق   ADAالمزعوم لقانون 

لتقدیم  311692أو إرسال رسالة نصیة إلى  311و االتصال على  hubacess@health.nyc.govاإلنسان، وذلك من خالل 
 التظلم عبر الھاتف. 

) تقویمیین بعد استالم التظلم، سیتصل الشخص المعین من إدارة الصحة في مدینة نیویورك  2في غضون یومین (  
 بالمتظلم إلعالمھ باستالم التظلم. 

یام تقویمیة من ھذا التواصل مع المتظلم، سوف یستجیب الشخص المعین من إدارة الصحة  ) أ5في غضون خمسة ( 
في مدینة نیویورك للشكوى كتابیًا أو، إذا لزم األمر، یتخذ الترتیبات الالزمة لتوفیر التیسیر(ات) المعقولة المطلوبة أو 

فإن الرد سیوضح موقف إدارة الصحة في مدینة   تیسیر(ات) معقولة بدیلة. إذا تم رفض طلب عمل التیسیر(ات) المعقولة،
 نیویورك ویقدم خیارات لحل موضوعي للشكوى، إذا لزم األمر.

) یوًما تقویمیًا من استالم الرد عبر  30یجوز للشخص المتظلم أو من ینوب عنھ استئناف القرار في غضون ثالثین (  
 .OGC@health.nyc.gov البرید اإللكتروني، وذلك من خالل:

صوتي التسجیل ال مقابلة الشخصیة أو ال، مثل االستئنافم یجب تقدیم االستئناف كتابةً. یمكن توفیر وسائل بدیلة لتقدی 
 للتظلم، وذلك بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات عند الطلب. 

) یوًما من استالم طلب االستئناف. ستكون جمیع الردود مكتوبة أو، 30سیتم الرد على االستئناف في غضون ثالثین ( 
سیتم االحتفاظ بجمیع التظلمات واالستئنافات والردود المكتوبة الواردة فیما  إذا لزم األمر، بتنسیق یسھل على المتظلم قراءتھ.

 ) سنوات على األقل. 3یتعلق بالتظلم لمدة ثالث (

یتوفر ھذا المستند بتنسیقات بدیلة، بما في ذلك الطباعة بأحرف كبیرة والتسجیل الصوتي وطریقة برایل، وذلك من إدارة   
 الصحة في مدینة نیویورك عند الطلب. 
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، وقانون إعادة التأھیل، وقانون حقوق  ADAإشعار إدارة الصحة في مدینة نیویورك بالحقوق بموجب قانون 

 ) COVID-19اإلنسان في الوالیة والمدینة بخصوص الحصول على لقاح مرض (
 

ستوفر إدارة الصحة في مدینة نیویورك، عند الطلب، المساعدات والخدمات المناسبة التي تؤدي إلى التواصل   التواصل الفعال:
الفعال لألشخاص المؤھلین من ذوي اإلعاقات حتى یتمكنوا من المشاركة على قدم المساواة في برامج إدارة الصحة في مدینة 

بما في ذلك مترجمي لغة اإلشارة المؤھلین والمستندات المكتوبة   ) وخدماتھ وأنشطتھ،COVID-19نیویورك للقاحات مرض (
بطریقة برایل وغیرھا من الوسائل التي تجعل المعلومات واالتصاالت في متناول األشخاص الذین لدیھم إعاقات في النطق أو 

 السمع أو الرؤیة. 

ك تعدیالت معقولة على السیاسات واإلجراءات ستجري إدارة الصحة في مدینة نیویور التعدیالت على السیاسات واإلجراءات:
لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقات على فرص متساویة في االستفادة من جمیع برامج إدارة الصحة في مدینة نیویورك  

) والخدمات واألنشطة. على سبیل المثال، ترحب جمیع مواقع لقاحات إدارة الصحة في مدینة  COVID-19للقاحات مرض (
 باألفراد الذین لدیھم حیوانات خدمة، حتى في المواقع التي تكون فیھا الحیوانات األلیفة محظورة بشكل عام.نیویورك 

أي شخص یحتاج إلى مساعدات أو خدمات إضافیة للتواصل الفعال، أو تعدیل السیاسات أو اإلجراءات للمشاركة في برامج 
) أو الخدمات أو األنشطة التابعة لھا یجب علیھ التواصل عن  COVID-19إدارة الصحة في مدینة نیویورك للقاحات مرض (

 في أسرع وقت ممكن.  ،311أو الھاتف على  hubaccess@health.nyc.govطریق البرید اإللكتروني 

ال یُلِزم إدارة الصحة في مدینة نیویورك باتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یغیر بشكل جذري طبیعة برامجھا أو   ADAإن قانون 
 خدماتھا أو یفرض علیھا عبئًا مالیًا أو إداریًا ال داعي لھ. 

دیالت معقولة  لن تفرض إدارة الصحة في مدینة نیویورك رسوًما إضافیة لتغطیة تكلفة تقدیم المساعدات/الخدمات أو إجراء تع
 على السیاسات. 

األسئلة أو المخاوف أو طلبات الحصول على معلومات إضافیة تتعلق بالمساعدة في تحدید مواعید الحصول على لقاح مرض  
)COVID-19  والتیسیرات في مواقع اللقاحات وخیارات الحصول على اللقاح في المنزل وأي استفسارات أخرى تتعلق (

 . 311أو  hubaccess@health.nyc.gov) یمكن توجیھھا إلى COVID-19(مرض بلقاحات 

إذا كنت تعتقد أنھ تم حرمانك من الحصول على مساعدات أو خدمات أو تعدیل معقول للسیاسات أو اإلجراءات من أجل  
) التابعة إلدارة الصحة في مدینة نیویورك، فیرجى  COVID-19المشاركة في برامج أو خدمات أو أنشطة لقاحات مرض (

 االطالع على إجراءات التظلم الخاصة بإدارة الصحة في مدینة نیویورك. 

باإلضافة إلى ذلك، یمكن تقدیم الشكاوى واألسئلة المتعلقة باإلعاقات في مؤسسات المدینة والوالیة والمؤسسات الفیدرالیة  
 المثال ال الحصر، ما یلي:  األخرى بما في ذلك، على سبیل

 
 

 NYC Commission on Human Rights 
22 Reade Street 

New York, NY 10272 
 8400-741-718رقم الھاتف: 

discrimination.page-https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report 
 

mailto:hubaccess@health.nyc.gov
mailto:hubaccess@health.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page


 

5 
 

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF  
HEALTH AND MENTAL HYGIENE 

 
 

NYS Division of Human Rights 
One Fordham Plaza, Fourth Floor 

Bronx, NY 10458 
 3131-722-718رقم الھاتف: 

us-ny.gov/contacthttps://dhr. 
 
 

US Department of Justice 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Civil Rights Division 
Disability Rights Section -1425 NYAV 

Washington, D.C. 20530 
1-800-514-0301   رقم الھاتف: 

 
https://www.ada.gov/filing_complaint.htm 

 

 

 

https://dhr.ny.gov/contact-us
https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
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