حقك كنزيل ذي إعاقة عقلية في اصطحاب حيوان خادم أو
حيوان أليف مساعد
بالنسبة إلى عمالء وعائالت الصحة العقلية

.1

ما المقصود بـ "وسيلة اإلقامة المعقولة "في السكن؟

يحق للشخص ذي اإلعاقة في كاليفورنيا بموجب القانون الحكومي والفيدرالي 1التحرر من التمييز في بيع السكن أو
تأجيره ..ويعني ھذا أن مالك المجمع السكني 2أو المالك أو موفر آخر للسكن أو سمسار العقارات ال يجوز له رفض
التاجير أو البيع لك أو المشاركة في أي نوع آخر من أنواع التمييز ضدك ،وذلك بسبب أنك تعاني من إعاقة عقلية أو
جسدية .كما يجب على موفر السكن توفير" وسائل إقامة معقولة "للنزالء ذوي اإلعاقات العقلية .ويعني ھذا أن موفر
السكن يجب عليه اتخاذ خطوات مسؤولة لتغيير قواعده أو سياساته أو ممارساته للسماح لشخص ما يعاني من إعاقة
عقلية باستخدام السكن أو االستمتاع به.

لمزيد من المعلومات عن حقوق الشخاص ذوي اإلعاقات في الحصول على وسائل إقامة معقولة في السكن ،راجع
صفحة الحقائق الخاصة بمنظمة  Disability Rights California:للنزالء ذوي اإلعاقات العقلية :الحق في
وسائل إقامة معقولة في السكن.

.2

ما الفرق بين الحيوان األليف المساعد والحيوان الخادم؟

الحيوان الخادم ھو حيوان تم تدريبه للقيام بمھام محددة لمساعدة شخص ما يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية .فعلى
سبيل المثال ،قد يتم تدريب كلب للتعرف على الوقت الذي يوشك أن يُصاب فيه مدربه بنوبة نفسية وإلبداء رد الفعل
على ذلك بطريقة تحفظ ھذا الشخص آم ًنا حتى تزول ھذه النوبة .وفي الوقت ذاته فإن الحيوان األليف المساعد( أو
1ويستخدم قانون كاليفورنيا للتوظيف واإلسكان العادل مصطلح" معاق "بدالً من" اإلعاقة" ،ولكن كالھما يؤدي نفس
المعنى.
ً
ً
2ويسري االستثناء الوحيد على مالكى المجمعات السكنية ،الذين يملكون منزال عائليًا واحدا يعيشون فيه وال يؤجرون
منه سوى غرفة واحدة لنزيل غريب.

"المرافق )"ھو حيوان يوفر الراحة لشخص ما يعاني من إعاقة صحية ،وذلك دون تلقيه تدريبًا ألداء مھام محددة
لمساعدة ھذا الشخص.

.3

ھل بمقدوري مطالبة مالك المجمع السكني بالتنازل عن قاعدة عدم اصطحاب
الحيوانات األليفة للسماح لحيواني الخادم أو حيواني األليف المساعد بالعيش معي ?

نعم .يجوز مطالبة مالك مجمع سكني أو موفر آخر للسكن بالتنازل عن قاعدة" عدم اصطحاب الحيوانات األليفة "
كوسيلة راحة معقولة للسماح لشخص ذي إعاقة بالعيش مع حيوان خادم أو حيوان أليف مساعد .3ومع ذلك ،لن
تعتبر وسيلة الراحة معقولة ،إذا كان الحيوان :يُش ِّكل تھدي ًدا مباشرً ا للنزالء اآلخرين أو يُلحق ضررً ا ماديًا كبيرً ا
بالعقار أو يفرض عب ًئا ماليًا أو إداريًا غير مالئم على مالك المجمع السكني أو يغير بشكل جوھري طبيعة الخدمات،
التي يوفرھا مالك المجمع السكني .وبصفتك صاحب الحيوان الخادم أو الحيوان األليف المساعد ،فإنك تتحمل
مسؤولية العناية بھذا الحيوان .كما يجب أن تضمن أن يمتثل الحيوان لقوانين مراقبة الحيوانات الحكومية والمحلية
وأنه ال يمثل خطرً ا أو إزعاجً ا للمجتمع .

.4

ما الطريقة التي ينبغي بھا أن أقدم الطلب الصطحاب الحيوان الخاص بي كوسيلة
راحة معقولة ?

إن أمكن ،يجب عليك تقديم طلب الصطحاب حيوان خادم أو حيوان أليف مساعد معك .وفي الطلب ،يجب أن توضح
أنك شخص يعاني من إعاقة وأسباب احتياجك إلى أن يعيش الحيوان معك كوسيلة راحة معقولة ،وذلك كاستثناء
لسياسة عدم اصطحاب الحيوانات األليفة .يجب أن تطلب من موفر السكن الرد عليك قبل حلول تاريخ محدد .
وللرد على طلبك ،يجوز لموفر السكن طلب خطاب من طبيبك أو محترف طبي آخر يؤكد فيه أنك تعاني من إعاقة
ويصرح فيه بأسباب احتياجك إلى أن يعيش حيوان خادم أو حيوان أليف مساعد معك .ومع ذلك ،ال يجوز لموفر
السكن طلب نسخة من سجالتك الطبية أو تشخيصًا محد ًدا أو إذ ًنا للتحدث إلى موفر الرعاية الشخصية الخاص بك
بشكل مباشر .

.5

كيف يمكنني أن أتعلم المزيد؟

إذا كانت لديك أسئلة حول الحقوق المتاحة لك أو االلتزامات الواقعة عليك بموجب القوانين الحكومية والفيدرالية،
التي تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات ضد التمييز في السكن ،فيُرجى االتصال بمنظمة كاليفورنيا لحقوق
اإلعاقة"Disability Rights California":
رقم الھاتف : 800-776-5746
المبرقة الكاتبة: 800-649-0154
www.disabilityrightsca.org

3في عام ، 2012أصبحت اللوائح بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة سارية ،وتتطلب ھذه اللوائح من المطاعم
والمتاجر والشركات األخرى السماح بالحيوانات الخادمة فقط دون الحيوانات المرافقة أو األنواع األخرى من
الحيوانات الخادمة ،كوسائل إقامة معقولة للعمالء ذوي اإلعاقات .ومع ذلك ،ال تؤثر ھذه اللوائح في حق النزالء
ذوي اإلعاقات في اصطحاب حيوانات خادمة بخالف الكالب أو الحيوانات المرافقة في السكن.

الصفحة  2من 3

فنحن نرغب في أن تكون متواصال معنا !وبعد قراءة ھذا البيان الواقعي ،نرجو التفضل باإلجابة على ھذا المسح
القصير وإفادتنا بتعليقاتك.
النسخة اإلنجليزية علي الرابط التالي :
http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
النسخة األسبانية علي الرابط التالي :
http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

يتم تمويل الوصم والتمييز والتقليل وبرنامج سياسة التقدم للقضاء على التمييز) ، (APEDPبموجب قانون
خدمات الصحة العقلية المعتمد من قبل الناخبين ) (Prop. 63وتقوم علي إدارته ھيئة خدمات الصحة العقلية في
كاليفورنيا  (CalMHSA).وتدعم تمويالت ھيئة خدمات الصحة العقلية بالمقاطعة  MHSAھيئة خدمات الصحة
العقلية بكاليفورنيا ، CalMHSAوھي منظمة تعمل تحت إشراف حكومات القطاعات ،تعمل على تحسين نتائج
الصحة العقلية لألفراد واألسر والمجتمعات .وتقوم ھيئة  CalMHSAعلي إدارة برامج الخدمات والتعليم على
كافة أرجاء الوالية بالكامل ،وكذا علي أساس محلي .ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
http://www.calmhsa.org.
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