ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﻓظت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
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درﯾﺎﻓت ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ از طرﯾﻖ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود
اﮐﺗﺑر  ،2105ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره Farsi - #5580.16

 .۱ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﭼﯾﺳت؟
اﺻطﻼح »ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ« )" ("assistive technologyﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓﻧﺎوریھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در
دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ،ﺣﻔظ ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﮐﺎرﮐردی اﻓراد دﭼﺎر
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد 29 (U.S.C., United States Code) .ﻗﺳﻣت
)3002(3)(4)(5

 .۲ﭼﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣن اﯾن اﺟﺎزه را ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ را از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾم
درﺧواﺳت ﮐﻧم؟
ﭼﻧدﯾن ﻗﺎﻧون وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن را ﻣوظف ﻣﯽﺳﺎزد ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﺄﻣﯾن و اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ »ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت«
) (ADA, Americans with Disabilities Actو ﻗﺳﻣت  504از »ﻗﺎﻧون ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ«
) (Rehabilitation Actو ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ).(California Laws
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره »ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت« و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن در ﻣﺣل ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺻوﯾب ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ Disability Rights California
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت«
) (Employment Rights under the Americans with Disabilities Actدر ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر،
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm

 .۳ﻣن ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون  ADAواﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهام .و ﺑرای ﺷﻐﻠم ﺑﮫ وﺳﺎﯾل
ﮐﻣﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارم .آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾم درﺧواﺳت ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣن ﺗﺄﻣﯾن
ﮐﻧد؟
ﺑﻠﮫ ADA .ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﺟدﯾد را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ
ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺻﻼح ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺷﻐﻠﯽ ﺿروری )وظﺎﯾف
اﺻﻠﯽ( ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد 29 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال
) (C.F.R., Code of Federal Regulationsﻗﺳﻣت ) .1630.2(o)(2)(iiاز ﺳوی دﯾﮕر ،در
ﺧﺻوص ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫای ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد )ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻏﯾر ﺿروری( ،ﻧﺑﺎﯾد از
ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ﺑﺧواھﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.29 C.F.R. 1630(n)(1) .
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺧﺗﯽھﺎی ﺑﯽﻣوردی را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد29 C.F.R. .
ﻗﺳﻣتھﺎی ).1630.2(p), 1630.15(d

 .۴ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ درﺧواﺳت دھم؟
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑرﺧورداری از ﻓﻧﺎوری ﮐﻣﮏ در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﺷﻐﻠﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ درﺧواﺳت ﺟﮭت اﺷﺗﻐﺎل و
اﺳﺗﺧدام ،ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل اﺳت 29 C.F.R. .ﻗﺳﻣت ). 1630.2(o)(1

 .۵ﺑرای ﭼﮫ ﻧوع ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽﺗواﻧم درﺧواﺳت ﺑدھم؟
 ADAﻧوع ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد را ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﮐﻧد .ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم
وظﺎﯾف ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد را ﻣﯽﺗوان ﺟزء اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ اﺑزار ﺳﺎده ﻣﺛل
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺣرﯾر وﯾژه ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد از ﯾﮏ دﺳت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﺛل ﺗﺟﮭﯾزات ارﺗﺑﺎطﯽ وﯾژهای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط را ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﮔﻔﺗﺎری
ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزﻧد.
ﺑرای آﻧﮑﮫ اﯾدهای ﮐﻠﯽ را درﺑﺎره ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ADA
ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ »ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓرﺻتھﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ
ﺑراﺑر« ) (EEOC, Employment Opportunities Commissionﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﯽ در
»ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻧﯽ ،ﺗﻌﮭد ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﯽ ،ﻗﺳﻣت «III, 3.10, 6
)(Technical Assistance Manual, The Reasonable Accommodation Obligation
Section III, 3.10, 6
ﺧود اراﺋﮫ داده اﺳت:(https://askjan.org/links/ADAtam1.html) .
 −دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ وﯾژه ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن
) (TDDs, elecommunication Devices for the Deafاﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای اﻓراد
دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻧﯾداری و/ﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎری ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ دﯾﮕران ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار
ﮐﻧﻧد.
 −آﻣﭘﻠﯽﻓﺎﯾرھﺎی ﺗﻠﻔن ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻧواﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد.
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ﻧرماﻓزارھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑرای راﯾﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺎدی و ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی
ﮐﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و/ﯾﺎ ﺧواﻧدن ھﺳﺗﻧد ،ﻣطﺎﻟب ﭼﺎﭘﯽ را ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺗون ﻧوﺷﺗﺎری را ﺑﮫ
ﻣﺗون ﮔﻔﺗﺎری ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
ﻋﻼﺋم ﻟﻣﺳﯽ ﻣوﺟود روی ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﺻورت ﺧط ﺑرﯾل ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد
دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد.
ﮔوﺷﯽھﺎی ﺗﻠﻔن و ﮐﻠﯾدھﺎی ﺑرق ﺗطﺑﯾﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھم ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ
ﻣﻐزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻌﻠوﻟﯾتھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺣﺳﺎب ﮔوﯾﺎ ﺑرای اﻓرادی ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧواﻧدن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﮔوﺷﯽھﺎی ﺗﻠﻔن ﺑﻠﻧدﮔو دار ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻗطﻊ ﻋﺿو ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺧﺗﻼﻻت
ﺣرﮐﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد .در ﻓﮭرﺳت ذﯾل ،ﻧﻣوﻧﮫھﺎی دﯾﮕری از دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﮐﻣﮑﯽ و ﻗﯾﻣتھﺎی
آﻧﮭﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت:
ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻣر دارای ﭼراغ ﻧﺷﺎﻧﮕر اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﯾﮏ ﺗﮑﻧﺳﯾن ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﻧوا ﻓراھم ﺳﺎﺧت ﺗﺎ
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘزﺷﮑﯽ را اﻧﺟﺎم دھد  -ﻗﯾﻣت  ۲۷دﻻر.
ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗﻔﺎده از دﺳتھﺎﯾش دﭼﺎر ﻣﺣدودﯾت ﺑود ﯾﮏ »ﻣﯾز ﭼرﺧﺎن«
)" ("lazy susanوﯾژه ﻧﮕﮭداری ﭘروﻧده ﻓراھم ﺷد ﮐﮫ او را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣطﺎﻟب ﻻزم
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺷﻐﻠش دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  -ﻗﯾﻣت  ۸۵دﻻر.
ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺗﺻدی ﻧﮕﮭداری از زﻣﯾن ﮐﮫ از ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوھﺎﯾش دﭼﺎر ﻣﺣدودﯾت
ﺑود ،ﯾﮏ راﺑط دﺳﺗﮫ ﺷنﮐش ﻗﺎﺑل ﺟدا ﺷدن ﺗﺄﻣﯾن ﺷد .اﯾن وﺳﯾﻠﮫ وی را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﺷنﮐش ،راﺑط را ﺑﺎ دﺳت ﻣﻌﻠول ﺧود ﺑﮕﯾرد و ﺷنﮐش را ﺑﺎ ﺑﺎزوی دﯾﮕرش ﮐﮫ ﺳﺎﻟم
ﺑود ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾد  -ﻗﺳﻣت  ۲۰دﻻر.
ﯾﮏ آﻣﭘﻠﯽﻓﺎﯾر ﺗﻠﻔن ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻣﻌﮏ ﮐﺎر ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
اﯾن اﻣﮑﺎن را داد ﮐﮫ ﺷﻐﻠش را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﮐم درآﻣدﺗر ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد  -ﻗﯾﻣت
 ۲۴دﻻر.
ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﺋول ﭘذﯾرش ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎوﺷﮕر ﻧوری ﺗﺄﻣﯾن ﺷد ﮐﮫ وی را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧت
ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐدام ﯾﮏ از ﺧطوط ﻣرﮐز ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻧد ،ﮐدام ﯾﮏ در ﺣﺎﻟت اﻧﺗظﺎر ھﺳﺗﻧد ،و
ﮐدام ﯾﮏ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎوﺷﮕر ﻧوری ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ روﺷن ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺻوﺗﯽ از آن ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷود  -ﻗﯾﻣت  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰دﻻر.
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑود ﻓﻘط از ﯾﮑﯽ از دﺳتھﺎﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﺳرو ﻏذا ﮐﺎر
ﻣﯽﮐرد ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت ھر ﮐﺎری ﺑﮫ ﺟز ﺑﺎز ﮐردن درب ﻗوطﯽھﺎی ﮐﻧﺳرو و اﻣﺛﺎل آن را اﻧﺟﺎم دھد.
ﯾﮏ درب ﺑﺎزﮐن وﯾژه اﻓراد ﯾﮏ دﺳت در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار ﮔرﻓت  -ﻗﯾﻣت  ۳۵دﻻر.
ﺧرﯾد ﯾﮏ ی ﺳﺑﮏ ﯾﮏ ﺟﺎروی ﮐوﭼﮏﺗر ﯾﮏ ﻧظﺎﻓتﭼﯽ دﭼﺎر ﺳﻧدروم داون و ﻣﺷﮑﻼت ﻗﻠﺑﯽ
ﻣﺎدرزادی را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ وظﺎﯾف ﺷﻐﻠﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺣداﻗل ﻣﺣدودﯾت اﻧﺟﺎم دھد  -ﻗﯾﻣت زﯾر ۴۵
دﻻر.
ﯾﮏ راﻧﻧده ﮐﺎﻣﯾون ﺑﮫ ﺳﻧدروم »ﺗوﻧل ﮐﺎرﭘﺎل« ﻣﺑﺗﻼ ﺑود ،ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﭻ او را ﻣﺣدود ﻣﯽﺳﺎﺧت و
در ھوای ﺳرد ھم ﻣوﺟب درد ﺷدﯾد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﭻ او ﻣﯽﺷد .ﯾﮏ آﺗل ﻣﭻ وﯾژه ھﻣراه ﺑﺎ دﺳﺗﮑش
ﻣﺧﺻوص ﻏواﺻﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑراﯾش ﻓراھم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرد ھم راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  -ﻗﯾﻣت  ۵۵دﻻر.
ﯾﮏ ھدﺳت ﺗﻠﻔن ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﯾﻣﮫ ،ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﻣﻐزی ﺑود ،را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در ﺣﯾن ﺻﺣﺑت
ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﻣطﺎﻟب ﻣرﺑوطﮫ را ھم ﺑﻧوﯾﺳد  -اﺟﺎرهﺑﮭﺎ  ۶دﻻر در ھر ﻣﺎه.
۴

 −ﯾﮏ ﻓرم ﻣﻘواﯾﯽ ﺳﺎده ،ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﺟﯾﮓ« )” (“jigاﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر
ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ ذھﻧﯽ ﺑود ﻓراھم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔر اﻧﺑﺎر ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﻟﺑﺎسھﺎی ﺟﯾن را ﺗﺎ ﺑزﻧد  -ﻗﯾﻣت  ۰دﻻر.

 .۶ﺟﮭت درﯾﺎﻓت دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷﻐﻠم ،ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧم؟
اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑﺎ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ از ﻣﻌﻠوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ دارﯾد و ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻣﮑﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم
وظﺎﯾف ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .ﺑﻌد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص
ﺧود درﺧواﺳت دھﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣورد ﻧظر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧﺻوص رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺗﺎن ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺗوای ﺑﺣث و ﺷراﯾط ﺗواﻓﻖ ﺧود را
ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ ﺧرﯾد ﮔرانﺗرﯾن ﯾﺎ ﻣدرنﺗرﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﮑﯽ ﻧﯾﺳت .در واﻗﻊ ،اﮔر ﺑﺗوان
ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طرق دﯾﮕر رﻓﻊ ﮐرد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺧرﯾد ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗﯾﻣت ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﮑﯽ ،ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﮕزﯾن دﯾﮕری
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﺗواﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧرﯾد آن وﺳﯾﻠﮫ ھزﯾﻧﮫای ﻧﺎروا را ﺑﮫ وی ﺗﺣﻣﯾل ﺧواھد
ﮐرد .در ﻋوض ،وﻗﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺧرﯾد اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﮔردد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣوظف اﺳت ﺳﺎﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی
ﻣﻧطﻘﯽ را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھد .اﮔر ھﯾﭻ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧطﻘﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺛﻼً ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷدت ﮔران ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن آﻧﮭﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾد.

 .۷آﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾم ﻣﯽﺗواﻧد ﻣن را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫای را از ﭘزﺷﮑم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓﻧﺎوریھﺎی
ﮐﻣﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اراﺋﮫ دھم؟
ﺧﯾر .در اﮐﺛر ﻣوارد ،ﭘزﺷﮑﺎن از داﻧش ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾﮫ ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﮔر
اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧﺻوص ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﯾد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ارزﯾﺎب ﺑﺧواھد ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻧﺎﺳب را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت
 29 C.F.R.ﻗﺳﻣت  1630.9ﺑﺎ ﻋﻧوان »روﻧد ﺗﻌﯾﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻧﺎﺳب«
)(Process of Determining the Appropriate Reasonable Accommodation
رﺟوع ﮐﻧﯾد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﮐﻣﮑﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن در واﺣدھﺎی ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺳﺎﯾر آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺗوان در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی وﯾژه
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﯾﺎﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑرﺧﯽ از ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ھم ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی
ﮐﻣﮑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﯾﮏ ﻣﺷﺎور در »اداره ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ«
) (DOR, Department of Rehabilitationﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص در ﯾﮏ ﻣرﮐز زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ،ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣدﯾر ﭘروﻧده در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺟﺎع دھﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ،
ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد.

۴

 .۸ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾم ﭼﮫ اﺳﻧﺎد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗواﻧد از ﭘزﺷﮑم درﯾﺎﻓت ﮐﻧد؟
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑداﻧد ﺷﻣﺎ ﺑر اﺛر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺧود دﭼﺎر ﭼﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و ذھﻧﯽ ھﺳﺗﯾد.
ﻧﺎﻣﮫ ﭘزﺷﮏ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺷرح ﻣﻌﻠوﻟﯾت و ﻋﻠت ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺿروری
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﺎﻣرﺑوط را اراﺋﮫ دھد.
اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺗﻧدات ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﭘزﺷﮏ ﺧود را
در اﯾن ﺧﺻوص دﺧﺎﻟت دھﯾد.

 .۹اﮔر ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾم درﺧواﺳت ﻣن ﺑرای وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ را رد ﮐﻧد ،ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧم
اﻧﺟﺎم دھم؟
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﯾﺎ ﻣراﺗب را از طرﯾﻖ دادﮔﺎه ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد.
در اﮐﺛر ﻣوارد ،ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ،ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺎ ،ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت«
) (Employment Rights under the Americans with Disabilities Actدر ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر،
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm

 .۱۰آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫای ھﺳت ﮐﮫ در ﺧرﯾد ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣن
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ﺑﻠﮫ .ﯾﮏ طرح »طرح وﯾژه ﺣﻣﺎﯾت از ﺧود« ) (PASS, Plan to Achieve Self-Supportاﯾن
اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ از ﻣزاﯾﺎی »ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ« ) (Social Securityﺑرای
ﺧرﯾد ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اداره ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ھم ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsAssistiveTechnology.htm
و
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsClientAssistanceProgram
.htm

ﺑودﺟﮫ  Disability Rights Californiaاز ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔردد؛ ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل
ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑودﺟﮫ اﯾن اداره ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ http://www.disabilityrightsca.org/
 Documents/ListofGrantsAndContracts.htmlﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
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