
DRC كيفية االتصال بمؤسسة
هاتف مجاني على مستوى الوالية
 5746-776-800-1 )صوت(
5798-719-800-1 )للصم(

 ادخل على 
www.disabilityrightsca.org أو

www.disabilityrightsca.org/espanol
لتنزيل المطبوعات، والحصول على 

نشرتنا اإللكترونية األسبوعية، واالطالع 
على بعض حاالتنا وقصص نجاحنا.

 
تواصل معنا عبر
فيسبوك أو تويتر.

Youtube @ أو على
DisabilityRightsCA

،Disability Rights California
مؤسسة )c()3(501، تتلقى تمويلها من عدة مصادر، 

 لمعرفة القائمة الكاملة للممولين، ادخل على 
http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html

رسالتنا:
 ندعم، نوعي، نتحرى، 
ع لنطور ونحمي   نشرِّ

 حقوق مواطني كاليفورنيا 
ذوي اإلعاقات.

"Untitled" بريشة ميا براون
www.niadart.com معروضة على

نماذج من أعمالنا

–   إنهاء القصور الشديد في الرعاية الذي 
يعاني منه اآلالف من األشخاص ذوي 
اإلعاقات: الخدمات الصحية النهارية 

للبالغين وخدمات الدعم المنزلي
–   توعية األشخاص الذين يعيشون 

في مؤسسات رعاية بحقوقهم 
الحياتية في المجتمع؛ ومساعدة 

البعض على إيجاد منازل
–   المساعدة في تنظيم يوم الكابيتول 

للِحراك؛ الذي التقى فيه مئات 
عين  الشباب والحقوقيون مع المشرِّ

لمناقشة قضايا اإلعاقات
–   ضمان احتفاظ نزالء مستشفيات 

الواليات بأغراضهم الشخصية
–   مساعدة آالف األطفال والكبار ذوي 

اإلعاقات النمائية في تلقي خدمات
–   المساعدة في تمرير قوانين تحسين 
وسائل إبالغ الشرطة باالعتداءات
–   ضمان حق التصويت لألشخاص 
المقيمين في مستشفيات الواليات 

ومراكز المحاربين القدامى
–   مكافحة التمييز والتفرقة من خالل 

توعية األفراد بحقوقهم، وكذلك 
وضع مشاريع تتناول قضايا التفرقة 

والتمييز في قوانين كاليفورنيا



"Storyteller" بريشة شيرلي هاو
www.niadart.com معروضة على

 رؤيتنا: 
 نحلم بعالم 

 خاٍل من الحواجز 
 عالم شمولي متنوع 

ر كل فرد وكل صوت.  يقدِّ
 في هذا العالم، يتمتع كل ذوي
اإلعاقات بقوة المساواة في 
 الحقوق والفرص والكرامة 

 واالختيار واالستقاللية 
 والتحرر من االعتداء 

واإلهمال والتفرقة.

 المشاكل التي ال يمكننا 
المساعدة فيها:

الترافع المباشر في القضايا الجنائية   – 
أو العائلية أو قضايا اإلفالس أو الطرد

قضايا اإلصابات الشخصية  –
 –  ملء نماذج استمارات الضمان 

االجتماعي
الحصول على حقوق الرعاية   – 

أو الوصاية

 10 خدمات مجانية لألشخاص 
ذوي اإلعاقات

1.  تقديم المعلومات عن حقوقك 
القانونية والمدنية والخدمية

تقديم المساعدة التقنية والتدريب   .2
والنشرات والدعم القانوني

الدعم الحقوقي لتوفير قوانين تخدم   .3
مواطني كاليفورنيا ذوي اإلعاقات

التحري عن حاالت االعتداء   .4
واإلهمال في المؤسسات 

التوعية للمجتمعات العرقية والمعاقين   .5
الذين يعانون قصوًرا خدمًيا

توفير الخدمات القانونية الذاتية   .6
ولألقران لألشخاص ذوي 
اإلعاقات النمائية أو النفسية

تقديم تدريب قانوني على حقوق   .7 
ين  المرضى للمحامين العامِّ

لحقوق المرضى
مناصرة األشخاص ذوي اإلعاقات   .8
النمائية من عمالء المركز اإلقليمي

إقامة دعاوى قضائية جماعية   .9
والتعامل بصفة "صديق المحكمة" 

في القضايا المتعلقة باإلعاقة
10.  تقديم المساعدة القانونية في 

القضايا المتعلقة باإلعاقة

نبذة عنا
في كل شهر، قرابة 2000 شخص يطلبون 

من DRC مساعدة في الحصول على 
الحقوق والخدمات.

بعض األشخاص يحتاجون مساعدة في 
الحصول على التعليم أو تطوير مهارات 

العمل. وهناك قضايا تكشف وقوع مشاكل على 
مستوى الوالية وتتطلب بذل مجهودات مستمرة 

مّنا على مدار عقود: قصور في خدمات 
حكومية حيوية... نقص في الخدمات المقدمة 

منزلًيا ومجتمعًيا... سياسات تدفع لالعتماد 
على حلول أغلى تعتمد على... المؤسسات... 

حاالت اعتداء وإهمال في أي مكان يعيش 
فيه األشخاص ذوو اإلعاقات... عدم توافر 

المساكن المهيئة واالقتصادية... وجهود إلعادة 
هيكلة القوانين التي تضمن عدالة توفير خدمات 

األعمال والخدمات الحكومية.
اّطلع على أحدث خطة للدعم وتعرف أكثر 

على أعمالنا عبر الرابط:
www.disabilityrightsca.org.

نحتاج دعمكم
 Disability Rights California ساهم في دعم

م تبرًعا اليوم على:   في أعمالها وقدِّ
http://www.disabilityrightsca.org/

about/donate.htm.


