
Ինչպես կապնվել DRC–ի հետ

Անվճար հեռախոս ամբողջ 
նահանգի մասշտաբով

1-800-776-5746 (Ձայնային) 
1-800-719-5798 (TTY` Տեքստային 

էկրանով հեռախոս)

Այցելեք www.disabilityrightsca.org կամ
www.disabilityrightsca.org/espanol կայքերը

հրատարակություններ նեռբեռնելու
մեր անվճար շաբաթական բրոշյուրը  

ստանալու և մեր դեպքերի  և 
հաջողության պատմությունների 

մասին կարդալու համար։
 

Միացեք մեզ
Facebook–ով կամ Twitter-ով.

կամ Youtube–ով  
հետևյալ հասցեով
DisabilityRightsCA

Disability Rights California,
501(c)(3)կազմակերպություն,
Ֆինանսավորվում է մի շարք

աղբյուրներից, հովանավորների 
ամբողջական ցանկի  

համար այցելեք  
http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html

Առաքելություն՝ : 
Մենք քարոզում, կրթում, 

հետաքննում և դատավարության 
կողմ ենք ներկայանում՝ 

Կալիֆորնիայի՝ անկարողություններ 
ունեցող բնակիչների իրավունքները  

առաջ քաշելու և 
պաշտպանելու համար.

«Untitled», հեղինակ՝ Միա Բռաուն
ցուցադրված www.niadart.com–ում

Մեր աշխատանքի 
օրինակները

–  Կանխել ենք անկարողություններ 
ունեցող մարդկանց համար խնամքի 
մեծածավալ  նվազեցումներ՝ 
Adult Չափահասների ցերեկային 
առողջապահական ծառայություններ 
և Տան պայմաններում աջակից 
ծառայություններ

–  Հաստատություններում 
ապրող մարդկանց ուսուցում 
ենք տրամադրել Համայնքում 
ապրելու նրանց իրավունքի 
մասին. և նրանց շրջանակից որոշ 
անձանց օգնել ենք տներ գտնել

–  Օգնել ենք կազմակերպել Քեփիթոլ 
գործողությունների օրը, երբ 
հարյուրավոր երիտասարդներ 
և քարոզիչներ հանդիպեցին 
օրենսդիրների և նրանց հետ 
անկարողություններին վերաբերող 
հարցեր քննարկեցին։

–  Ապահովել ենք, որ նահանգային 
հիվանդանոցներում գտնվող անձինք 
կարող են  անձնական իրեր պահել

–  Զարգացական անկարողություններ 
ունեցող հարյուրավոր երեխաների 
և չափահասների օգնել ենք 
ծառայություններ ստանալու հարցում

 –    Օգնել ենք ընդունել օրինագծեր 
չարաշահումը ոստիկանություն 
հաղորդելու վերաբերյալ

–  Պաշտպանել ենք անհատների՝ 
նահանգային հիվանդանոցներում և 
վետերանների համար նախատեսված 
հաստատություններում 
քվեարկելու իրավունքը

–  Պայքարել ենք խարանավորման և 
խտրականության դեմ՝ մարդկանց 
ուսուցանելով նրանց իրավունքների 
մասին  և մշակելով ծրագրեր, որոնք 
վերաբերում են Կալիֆորնիայի 
օրենքներում խտրականությանը



«Storyteller»՝ հեղինակ Շիռլի Հաու
ցուցադրված www.niadart.com–ում

Տեսլական: 
Մեր 

տեսլականում 
պատկերված է 

խոչնդոտներից զերծ
ներառող, բազմազան 

 աշխարհ, որում արժևորվում  
է յուրաքանչյուր անհատ և 

յուրաքանչյուր ընտրություն։
 Այս աշխարհում, 

անկարողություններ 
ունեցող բոլոր մարդիկ

ունեն  նույն իրավունքները և 
հնարավորությունները, 
արժանապատվությունը

ընտրությունը, անկախությունը 
և ազատությունը 
չարաշահումից, 
անտեսումից և 

խտրականությունից.

Մեր մասին
Յուրաքանչյուր ամիս մոտավորապես  
2000 մարդ հայցում է DRC աջակցությունը 
իրավունքներ և ծառայություններ 
ստանալու հարցում.

Որոշ անհատներ կարիք ունենք 
օգնության կրթություն ստանալու կամ 
աշխատանքային հմտությունները 
կատարելագործելու հարցում։ Այլ 
հարցերի միջոցով բացահայտվում են 
նահանգի մասշտաբով գոյություն ունեցող 
խնդիրները և այդ հարցում պահանջվել 
են մեր հաստատակամ ջանքերի 
գործադրումը տասնամյակներ շարունակ՝ 
Էական պետական  ծառայությունների 
ծավալի նվազեցում... տանը տրամադրվող 
և համայնքային ծառայությունների 
պակաս...քաղաքականություն, որը 
առավելություն է տալիս առավել 
թանկարժեք, հաստատությունների վրա 
հիմնվող լուծումների վրա...չարաշահում 
և անտեսում ամենուրեք, ու ապրում են 
անկարողություւն ունեցող մարդիկ...
հասանելի, մատչելի Բնակարանների 
պակաս...և ջանքեր, որոնք ուղղված 
են առևտրային ընկերություններին և 
հանրային  ծառայությունների հավասար 
հասանելիություն ապահովող օրենքները 
վերացնելուն։ Տեսեք Քարոզչության  
վերջին տարբերակը և կարդացեք 
մեր գործունեության մասին www.
disabilityrightsca.org կայքում.

Աջակցեք մեզ
Օգնեք աջակցել Disability Rights 
California–ի աշխատանքին և  
նվիրատվություն արեք այսօր   
http://www.disabilityrightsca.
org/about/donate.htm.

Խնդիրներ, որոնք մենք չեն 
կարող  լուծել

– Ուղղակի ներկայացուցչություն 
քրեական իրավունքի, ընտանեկան 
իրավունքի սնանկության կամ 
վտարման հետ կապված հարցերում

– Ֆիզիկական անձանց վնասվածքների 
վերաբերյալ հայցեր

– Սոցիալական ապահովության 
դիմումների ձևաթղթերի 
լրացում  application forms

– Խնամակալություն 
կամ անկարողության 
ունեցող անձի նկատմամբ 
խնամակալություն ստանալը

 

Անկարողություններ ունեցող 
մարդկանց համար 10 
անվճար ծառայությունները
1. Տրամադրել տեղեկատվություն 

ձեր իրավական, քաղաքացիական 
իրավունքների և ծառայությունների 
վերաբերյալ իրավունքների մասին 

2. Տրամադրել տեխնիկական 
աջակցություն, ուսուցում, 
հրատարակություններ, և 
քարոզչական աջակցություն 

3. Քարոզչություն իրականացնել, 
ապահովելու ամար, որ օրենքները 
լինեն ի օգուտ անկարողություններ 
ունեցող  Կալիֆորնիա 
նահանգի բնակիչների   

4. Հետաքննել չարաշահման 
և  անտեսման դեպքերը 
հաստատություններում  

5. Հասանելիությունը 
ծառայություններից չօգտվող Էթնիկ 
և անկարողություններ ունեցող 
մարդկանց համայնքներին  

6. Տրամադրել ընկերակցային–
ինքնաքարոզչության  
ծառայություններ հոգեկան 
առողջության կամ  զարգացական 
անկարողություններ  ունեցող 
մարդկանց համար 

7. Տրամադրել ուսուցում հիվանդների 
իրավունքների  քարոզչության 
ոլորտում,  հիվանդների 
իրավունքների շրջանային 
քարոզիչների համար 

8. Քարոզչություն իրականացնել 
զարգացական անկարողություններ 
ունեցող այն մարդկանց համար, 
ովքեր տարածաշրջանային 
կենտրոնի հաճախորդներ են  

9. Կոլեկտիվ հայցեր ներկայացնել 
lawsuits and act as և գործել 
որպես «դատարանի աջակից» 
անկարողության հարցերի 
հետ կապված գործերում  

10. Իրավական աջակցություն 
տրամադրել անկարողության 
հարցերի հետ կապված գործերում


