
 
 

حقوق امتالك حيوانات الخدمة وحيوانات الدعم العاطفي في 
 األسئلة الشائعة -اإلسكان واألماكن العامة 

 2020يونيو،  - Arabic 7155.14منشور رقم 
 

إذا كنت تعاني من إعاقة، وتعاني من التشرد، ولديك حيوان خدمة، فإن القانون يتيح لك اصطحابه معك في 
  اص بك، بما في ذلك مالجئ المشردين.كان الخاألماكن العامة وفي اإلس

 
إذا كنت تمتلك حيوان دعم عاطفي وليس حيوان خدمة، فهناك أيًضا قوانين تسمح لك باصطحابه معك في 

 اإلسكان الخاص بك، بما في ذلك في مالجئ المشردين، ولكن ليس في األماكن العامة.
 

  ستثناءات التي تنطبق عليك.عد واالاستخدم قائمة األسئلة واألجوبة تلك لمعرفة القوا
 

للحصول على مرجع سريع، انظر أيًضا "حيوانات الدعم العاطفي وحيوانات الخدمة في األماكن العامة 
 بيان الحقائق السريعة". -واإلسكان 

 
 أي قوانين تنطبق؟

ة في اإلعاق مالحظة: يهدف هذا القسم إلى تقديم لمحة موجزة عن القوانين التي تنطبق على حقوق ذوي
ستوفر األقسام الالحقة التي تبدأ بـ "ما هو حيوان الخدمة؟" أسئلة وأجوبة محددة  األماكن العامة واإلسكان.

  حول ما إذا كان يمكنك اصطحاب حيوانات الخدمة أو الدعم العاطفي معك في األماكن العامة و/أو اإلسكان.
 

بعضها قوانين  قة في األماكن العامة واإلسكان.ق اإلعاهناك مجموعات مختلفة من القوانين التي تغطي حقو
  تخص الوالية، والبعض اآلخر قوانين فيدرالية.

 
 فيما يلي قائمة بالقوانين األساسية التي تغطي حقوق اإلعاقة في األماكن العامة:

 )قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة Americans with Disabilities Actالباب الثاني من  •
(ADA))الكيانات الحكومية والمحلية، والتي تعرف أيًضا باسم الكيانات العامة( والباب  ، )يغطي

 الثالث )يغطي األعمال التجارية( من ]القانون الفيدرالي[
• California Unruh Civil Rights Act  )قانون أونروه للحقوق المدنية في والية كاليفورنيا(

  )يغطي األعمال التجارية(



• California Disabled Persons Act  )قانون كاليفورنيا الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة(
 )يغطي األعمال التجارية(

• California Government Code 11135  يغطي 11135)قانون حكومة كاليفورنيا( )
 متلقي أموال الوالية(

 
 
 

 فيما يلي قائمة بالقوانين األساسية التي تغطي حقوق اإلعاقة في اإلسكان:
• Fair Housing Amendments Act  )قانون التعديالت المتعلق باإلسكان العادل( 

 ]القانون الفيدرالي[ )يغطي معظم أشكال اإلسكان، بما في ذلك مالجئ المشردين(
• Section 504 of Rehabilitation Act  من قانون إعادة التأهيل( )يغطي متلقي  504)القسم

 درالي[األموال الفيدرالية( ]القانون الفي
• California Disabled Persons Act )قانون كاليفورنيا الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة(  
• California Fair Employment and Housing Act  قانون كاليفورنيا الخاص(

 بالتوظيف واإلسكان العادل(
 

لفيدرالية وانين املحوظة: يمكن تغطية حقوق اإلعاقة في مالجئ المشردين من خالل عدة مجموعات من الق
تبعًا لكيفية تمويل الملجأ وكيف يتم استخدام الملجأ أو الوصول إليه )كغرفة نهارية/مركز  -وقوانين الوالية 

على أي حال، ال يزال في إمكانك استخدام هذه األسئلة الشائعة لتقييم  موارد، أو كشكل من أشكال اإلسكان(.
  ا.القواعد التي تنطبق عليك وكيفية احترامه

 
 يكون محميًّا بموجب قانون حقوق ذوي اإلعاقة؟ من

يتم تعريف اإلعاقات بشكل مختلف قلياًل بموجب  يحمي قانون حقوق ذوي اإلعاقة األفراد ذوي اإلعاقة.
 القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية، ولكنها تعرف بشكل عام بأنها:

 
  ضعف جسدي أو عقلي .1
  يحد بدورهوالذي  .2
 من نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية للفرد .3

 
قانون كاليفورنيا يكون الية وقوانين كاليفورنيا تعريفًا مشابًها، باستثناء أن الفيدر تستخدم قوانين حقوق اإلعاقة

  حيث يتطلب القانون الفيدرالي أن يكون تقييد أنشطة الحياة الرئيسية "أساسيًا". –أوسع نطاقًا 
 

  تتم حماية األفراد من التمييز على أساس اإلعاقة إذا كانت:
 

كما  –ن نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية ]بشكل أساسي ة تحد ملديهم إعاقة جسدية أو عقلي .1
  ينص القانون الفيدرالي[؛

 لديهم سجل بمثل هذه اإلعاقة؛ أو .2
 يتم اعتبار أنهم يعانون من مثل هذه اإلعاقة. .3

 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=42-USC-1904506147-717106290&term_occur=999&term_src=title:42:chapter:126:section:12102


 ؟(MLA)ما الذي يعد نشاط حياة أساسيًّا 

ساسية اختالفًا طفيفًا في القوانين حياة األكما هو الحال مع تعريف اإلعاقة، تختلف تعريفات أنشطة ال
ومع ذلك، فهي تشمل بشكل عام على سبيل المثال ال الحصر: العناية بالذات،  الفيدرالية وقوانين الوالية.

وتناول الطعام، والنوم، والرؤية، والسمع، والتحدث، والتركيز، والتفكير، والعمل، والمشي، والوقوف، 
مثل وظائف الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والدورة الدموية،  لرئيسيةوالتنفس، ووظائف الجسم ا

  والجهاز العصبي، والجهاز التناسلي.
 
كما هو الحال مع تعريف اإلعاقة، يكون تعريف قانون الوالية ألنشطة الحياة األساسية أوسع نطاقًا ويصف 

  اإلعاقة الجسدية أو العقلية.ا بسبب أنشطة الحياة األساسية بأنها محدودة إذا كان يصعب القيام به

 
 ما هو حيوان الخدمة؟

 "حيوان الخدمة" هو:
 

  كلب .1
  ُدرب بشكل فردي .2
  للقيام بعمل أو مهام .3
تُفيد الشخص ذا اإلعاقة، بما في ذلك اإلعاقة الجسدية، أو الحسية، أو النفسية، أو الذهنية، أو نوع  .4

 آخر من اإلعاقة.

ا بواسطة مدرب محترف، أو صديق، أو أحد أفراد العائلة، أو شخص ة ُمدربًقد يكون حيوان الخدم مالحظة:
 ذي إعاقة.

 
على الرغم من أن تعريف قانون األمريكيين  يمكن أن يشمل حيوان الخدمة أيًضا حصانًا صغيًرا. مالحظة:

 للخيول ( يقتصر على الكالب، إال أن اللوائح الفيدرالية تنص على أنه يجب السماحADAذوي اإلعاقة )
الصغيرة كحيوانات خدمة في األماكن العامة إذا تم تدريبها بشكل فردي لتفيد الفرد ذا اإلعاقة، ويمكن 

  استيعاب متطلباتها بشكل معقول.
 

 ما هو حيوان الدعم العاطفي؟

 حيوان الدعم العاطفي هو:
 

  أي حيوان .1
  يخفف تأثيرات .2
  إعاقة الفرد .3
 عن طريق توفير المواساة أو الدعم. .4

 



 بعض األمثلة على األعمال والمهام التي يمكن تدريب حيوانات الخدمة على أدائها؟  ما هي

إضاءة األنوار، والتقاط األشياء، والتحفيز اللمسي، والعالج بالضغط العميق لصاحب الحيوان، ومنع أو مقاطعة 
  شوش عن موقف خطير.فرد المالسلوكيات االندفاعية أو المؤذية، وتذكير الفرد بتناول األدوية، وإبعاد ال

 
ال يوجد شرط قانوني محدد فيما يتعلق بحجم أو نوع العمل الذي يجب أن يؤديه حيوان الخدمة  مالحظة:

ب الكلب بشكل فردي إلفادة الشخص  للشخص ذي اإلعاقة. الشرط الوحيد ليكون حيوان خدمة هو أن يُدرَّ
  .ذي اإلعاقة

 
 خدمة؟حيوان  هل علي القيام بأي شيء ليصبح كلبي

( أن يتم تسجيل كالب الخدمة كحيوانات خدمة، أو ADAال يتطلب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ) ال.
وينص قانون كاليفورنيا على أن تُصدر إدارات  .ارتداء بطاقة خاصة أو سترة تميزهم كحيوانات خدمة

ومع  الخدمة ويدربونها.يوانات مراقبة الحيوانات المحلية بطاقات تعريف لألشخاص الذين يستخدمون ح
ذلك، ما لم يكن الكلب حيوان خدمة تحت التدريب )انظر المناقشة أدناه(، فإن البطاقات ليست مطلوبة وال 

 تثبت أن الحيوان هو حيوان خدمة بموجب القانون.
 

 ما هي حقوقي عند السعي الصطحاب حيوان الخدمة معي في األماكن العامة؟

 
( على أنه يُسمح ألصحاب حيوانات ADAث من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )والثال ينص البابان الثاني

الخدمة باصطحاب حيواناتهم في األماكن العامة )انظر األسئلة أدناه لتوضيح "األماكن العامة"(، طالما لم يتم 
األماكن  واجد في"متى يمكن منع حيوان الخدمة الخاص بي من التتطبيق أي من االستثناءات )انظر أدناه 

  (.العامة؟"
 

ا؟  ما الذي يعد مكانًا عامًّ

  المكان العام هو كيان تجاري أو حكومي مفتوح للعامة.
 

 تشمل األنشطة التجارية المطاعم، والفنادق، وصاالت السينما، والمتاجر، والعيادات الطبية، والمستشفيات.
 

لية، مثل المباني الحكومية، ووسائل النقل العام، مة المحالكيانات الحكومية هي أماكن تديرها الدولة أو الحكو
 والمتنزهات العامة.

 
 مالحظة: يمكن للكيانات الحكومية أيًضا تضمين مالجئ المشردين التي تديرها الحكومة المحلية.

 مالحظة: يمكن أن تشمل األماكن العامة أيًضا غرف إيواء المشردين النهارية، والمكتبات، وبنوك الطعام،
 العجزة، حيث تكون مفتوحة للعامة. ومراكز

 



ماذا علي أن أفعل عند محاولة الوصول إلى مكان عام برفقة حيوان الخدمة الخاص بي/ما هي األسئلة 
 التي يمكن طرحها علي؟

ولذلك، فإن  إذا كان لديك حيوان خدمة، فإن القانون يحمي حقك في اصطحابه معك في األماكن العامة.
وباإلضافة إلى ذلك، إذا كانت الحاجة  وجب عليك فعله هو الوصول إلى المكان العام.الذي يتالشيء الوحيد 

  إلى الحيوان واضحة أو بديهية، فال يمكن طرح أي أسئلة عليك.
 

عندما يكون موظف أو ممثل مكان عام ما غير متأكد من أن الحيوان الخاص بك هو حيوان ومع ذلك، 
 خدمة، فقد يسألك اآلتي:

 
  يوان مطلوب بسبب إعاقة صاحبه؟؛ وهل الح (1
  ( ما العمل أو المهمة التي تم تدريب الحيوان على أدائها؟2

 
بموجب قانون والية كاليفورنيا، يعد الزعم الباطل بأن كلبًا ما هو حيوان خدمة مدرب، جنحة  مالحظة:

)أ( من  365.7)فقرة دوالر  1,000يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 
 قانون العقوبات(.

 
 متى يمكن منع حيوان الخدمة الخاص بي من الدخول إلى األماكن العامة؟

  ال يشترط لألماكن العامة السماح بدخول حيوانات الخدمة التي:

  تشكل خطًرا مباشًرا على اآلخرين، .1
  ليست تحت رعاية صاحبها وسيطرته، أو .2
مات أو البرامج التي يقدمها العمل التجاري أو الكيان الحكومي بشكل أو الخدقد تغير طبيعة السلع  .3

 أساسي.
 

 ما الذي يعتبر خطًرا مباشًرا؟

 الخطر المباشر هو:
 

  خطر كبير على صحة اآلخرين أو سالمتهم .1
وال يمكن إزالته عن طريق تعديل السياسات أو الممارسات أو اإلجراءات، أو عن طريق توفير  .2

  دمات اإلضافية.أو الخ المساعدات
 

  على سبيل المثال، قد يشكل الكلب الذي يعض دون إثارة خطًرا مباشًرا.
 

مستنًدا إلى السلوك الفعلي يجب أن يكون استبعاد حيوان الخدمة على أساس الخطر المباشر  مالحظة:
 .نالحيوا لحيوان معين، وليس على افتراضات أو صور نمطية حول كيفية تصرف الحيوان أو ساللة

 
، على أساس حكم معقول يعتمد عند تحديد ما إذا كان هناك خطر مباشر، يجب إجراء تقييم فرديوأيًضا، 

طبيعة الخطر  يجب أن يقيم التقييم ما يلي: على المعرفة الطبية الحالية أو على أفضل دليل موضوعي متاح.



نت التعديالت المعقولة على السياسات إذا كا ومدته وشدته؛ واحتمالية حدوث اإلصابة المحتملة بالفعل؛ وما
 أو الممارسات أو اإلجراءات أو توفير المساعدات أو الخدمات اإلضافية ستخفف من الخطر.

 
 ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يكن حيوان الخدمة الخاص بي تحت رعايتي وسيطرتي؟

بنى إذا كان الحيوان خارج من الم يمكن أن يُطلب من الشخص ذي اإلعاقة إزالة حيوان الخدمة الخاص به
ال تقع مسؤولية  السيطرة ولم يتخذ صاحب الحيوان إجراءً فعااًل للسيطرة عليه، أو إذا لم يكن الحيوان أليفًا.

اإلشراف على حيوان الخدمة ورعايته على عاتق العمل التجاري أو الكيان الحكومي الذي يوفر إمكانية 
 .الدخول

 
ومع ذلك، إذا كان صاحب  يوان الخدمة حزام أو طوق أو أي مربط آخر.ن لدى حبشكل عام، يجب أن يكو

الحيوان غير قادر على استخدام الحزام أو الطوق أو المربط اآلخر بسبب اإلعاقة، أو إذا كان استخدام 
ل المربط يتداخل مع األداء اآلمن والفعال لعمل أو مهام حيوان الخدمة، فقد يستخدم صاحب الحيوان وسائ

 للحفاظ على الحيوان تحت السيطرة.أخرى 
 

 ماذا يعني "تغيير أساسي في طبيعة السلع، أو الخدمات، أو البرامج المعروضة في الموقع؟"

قد يُنظر إلى مطالبة موظف غرفة الملجأ النهارية بإطعام أو تمشية أو التنظيف بعد حيوان على سبيل المثال، 
 قدمها موظف ملجأ المشردين.التي ي الخدمة بأنه تغيير أساسي في الخدمة

 
 هل يمكنني إحضار حيوان الخدمة الخاص بي معي إلى مستشفى أو مرافق رعاية صحية أخرى؟

يتم التعامل مع المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية األخرى مثل الشركات األخرى واألماكن العامة  نعم.
انات الخدمة في أي مكان في المستشفى أينما اح بحيويجب السم فيما يتعلق بأغراض تواجد حيوانات الخدمة.

وهذا يشمل غرف المرضى واألماكن العامة  .يُسمح لموظفي الرعاية الصحية والمرضى والزوار بالذهاب
 .األخرى لوحدات الصحة العقلية للمرضى الداخليين والخارجيين، بما في ذلك مرافق الصحة العقلية المغلقة

ى رعاية الحيوان، أو يجب أن يعهدوا بالرعاية إلى شخص آخر إذا لزم درين عليجب أن يكون المرضى قا
  األمر.

 
وعلى الرغم من ذلك، فقد يتم استبعاد حيوانات الخدمة من مناطق الوصول المحدودة للمستشفيات التي 

ركات كما هو الحال مع الش تستخدم تدابير عامة لمكافحة العدوى، مثل غرف العمليات ووحدات الحروق.
خرى واألماكن الحكومية، عندما ال يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية متأكدين من أن الحيوان هو األ

حيوان خدمة، فقد يسألون صاحب الحيوان عما إذا كان حيوان الخدمة مطلوبًا بسبب اإلعاقة وما الخدمة التي 
 .لحالة حيوان الخدمة ًدا آخريؤديها هذا الحيوان، ولكن قد ال يتطلب األمر شهادة أو مستن

 
 هل يمكن أن يُطلب مني دفع وديعة للحيوانات األليفة لإلقامة في فندق مع حيوان الخدمة الخاص بي؟

ال يمكن لجهة تجارية أو كيان حكومي أن يطلب من شخص ذي إعاقة دفع وديعة أو رسوم إضافية  مالحظة.
وعلى الرغم من  صة بالحيوانات األليفة.هم الخاليصطحب حيوان الخدمة، حتى لو كانت هذه هي سياست

ذلك، إذا كانت أماكن اإلقامة العامة أو الكيانات العامة تفرض عادةً على نزالئها رسوًما مقابل األضرار التي 
  لحقت بالمباني، مثل غرفة فندق، فقد تفرض رسوًما على مالك حيوان الخدمة نظير ضرر مماثل.



 
 يصبح حيوان خدمة؟كلبي ل ما هي حقوقي أثناء تدريب

)قانون أونروه للحقوق المدنية في والية كاليفورنيا(  s Unruh Civil Rights Act’Californiaيسمح 
(، 54.2( والقانون الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة )فقرة قانون مدني رقم 54.1)فقرة قانون مدني رقم 

ا من األنشطة التجارية بغرض ة وغيرهلألشخاص ذوي اإلعاقة بإحضار الكالب إلى مساكن مستأجر
  تدريبهم على أن يكونوا كالب خدمة.

 
يجب أن ترتدي الكالب بطاقة صادرة عن المقاطعة توضح كونها كالب خدمة قيد التدريب، كما يجب أن 

في حالة عدم توفر بطاقة صادرة عن المقاطعة، ال يزال من الممكن طلب كلب خدمة  تبقى تحت السيطرة.
 سهيالت معقولة.دريب كتقيد الت

 
 إذا كان لدي حيوان دعم عاطفي وليس حيوان خدمة، فهل تنطبق نفس القواعد المتعلقة 

 باألماكن العامة؟ 

حيوانات ( إال على السماح لحيوانات الخدمة فقط وليس ADAال، ال ينص قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )
الدعم العاطفي بمرافقة صاحبها في األماكن العامة، وال توجد قوانين والئية أو فيدرالية أخرى تسمح 

  وانات الدعم العاطفي بالتواجد في األماكن العامة.لحي
 

 ما هي حقوقي في دخول اإلسكان بحيوان المساعدة؟

الخدمة وحيوانات الدعم العاطفي مجتمعة  في سياق اإلسكان لقانون حقوق ذوي اإلعاقة، يشار إلى حيوانات
 باسم "حيوانات المساعدة".

 
بنفس  -بما في ذلك وصولهم إلى مالجئ المشردين  –في اإلسكان  حيوانات الخدمةيتم التعامل مع وجود 

طريقة تواجدهم في األماكن العامة )انظر األسئلة أعاله "ماذا علي أن أفعل عند محاولة الوصول إلى مكان 
مع حيوان الخدمة الخاص بي/ما األسئلة التي يمكن طرحها علّي؟" و"متى يمكن منع حيوان الخدمة  عام

 الخاص بي من الوصول إلى األماكن العامة؟ "(
 

 -بما في ذلك الوصول إلى مالجئ المشردين  – يُسمح بوصول حيوانات الدعم العاطفي إلى اإلسكان
 مالك المنازل، أو سياسة عدم وجود حيوانات في ملجأ للمشردين. كتسهيالت معقولة لمالك العقار، أو اتحاد

تتضمن التسهيالت المعقولة تحقيقًا أكثر شمواًل فيما يتعلق بحاجة ذوي اإلعاقة مقارنةً بالوصول مع حيوان 
  انظر األسئلة أدناه لمزيد من التوضيح. الخدمة.

 
ـ "التسهيل المعقول"؟  ما المقصود ب

هي استثناءات للقواعد أو السياسات الضرورية للسماح لذوي اإلعاقة بفرصة متساوية  التسهيالت المعقولة
يشمل االلتزام بتوفير تسهيالت معقولة شرًطا يقضي بأن يستثني مقدمو خدمات  الستخدام سكنهم والتمتع به.

 .عاطفي والعيش معهاإلسكان سياسة "عدم وجود حيوانات أليفة" للسماح لذوي اإلعاقة باستخدام حيوان الدعم ال
 

بموجب قانون والية كاليفورنيا والقانون الفيدرالي، البد من السماح بدخول حيوانات الدعم العاطفي إلى 
  اإلسكان كتسهيالت معقولة إلعاقة المستأجر.



 
هل يجب أن يكون حيوان المساعدة الخاص بي معتَمًدا للحصول على تسهيالت معقولة في ظل سياسة 

 وانات أليفة؟عدم تواجد حي

ليس هناك شرط أن يتم تدريب حيوان مساعد أو اعتماده بشكل خاص من أجل السماح به  مالحظة.
يجب أن يكون هناك ارتباط بين إعاقة الفرد والخدمة أو الراحة أو الرفقة التي  كتسهيالت معقولة لإلسكان.

 يقدمها الحيوان.
 

انًا مساعًدا، طالما أنه يخفف من حدة أعراض إعاقة يمكن أن يكون أي نوع من الحيوانات حيو -مالحظة 
  صاحبه.

 
 متى يمكن رفض طلبي للحصول على تسهيالت معقولة ألخذ حيوان المساعدة العاطفية معي في سكني؟

 إذا كان الحيوان:
 

  غير ضروري إلعاقة صاحبه، .1
ل تهديًدا مباشًرا على األشخاص اآلخرين أو العقار، .2   أو يُشّكِّ
 رعاية صاحبه أو غير أليف،أو ليس تحت  .3
 أو يفرض عبئًا ماليًا أو إداريًا غير ُمبَرر، .4
  أو يغير بشكل جوهري طبيعة الخدمات، التي يوفرها اتحاد ُماّلك المنازل أو العقارات. .5

 
التهديد المباشر من خالل التقييم الفردي لسلوك الحيوان، وليس الصور تذكر أنه يجب تحديد  مالحظة:

 .ساللةالنمطية عن ال
 

يجب أن يضمن صاحب الحيوان أن يمتثل حيوان المساعدة الخاص به للقوانين الوالئية والمحلية  مالحظة:
)راجع  وهذا يشمل التطعيمات الحديثة. .لمراقبة الحيوانات وأال يمثل خطًرا أو مصدر إزعاج للمجتمع

California Food & Agriculture Code 30851لزراعة( فقرة رقم )قانون كاليفورنيا لألغذية وا). 
 

طبيعة الخدمات التي يقدمها المالك، أو اتحاد مالك المنازل، أو ملجأ الجذري ل ما هو مثال التغيير
 المشردين؟

قد يُنظر إلى مطالبة مقدم خدمات اإلسكان بإطعام أو تمشية أو التنظيف بعد حيوان المساعدة على أنه تغيير 
 لمالك أو موظف ملجأ المشردين.أساسي في الخدمة التي يقدمها ا

 
 كيف يمكنني طلب تسهيل معقول؟

 يمكنك تقديم الطلب شفهيًا أو خطيًا ]انظر أدناه للحصول على نموذج الخطاب[.
 



ما هي األسئلة التي يمكن أن يسألها مقدم خدمة اإلسكان الخاص بي عند طلب تسهيالت معقولة 
 لسياسة عدم وجود حيوانات أليفة؟

حث عن تسهيالت معقولة لحيوان المساعدة في اإلسكان، فيجوز لمالك العقار أو اتحاد مالك إذا كنت تب
 المنازل أو مدير الملجأ:

 
  طلب مستند يفيد بأنك ذو إعاقة .1
  أنك بحاجة إلى هذا الحيوان نتيجة إلعاقتك. .2

 
لمتعلقة باإلعاقة مالحظة: يجب أال يطلب مقدم خدمات اإلسكان مستندات إذا كانت إعاقتك واحتياجاتك ا

  للخدمة أو حيوان الدعم واضحة.
 

يمكن لمقدم خدمة اإلسكان طلب معلومات من طرف ثالث موثوق به، مثل أخصائي العالج، لدعم الحاجة 
يجب أن يقتصر الطلب على المعلومات الضرورية لتحديد الحاجة  إلى حيوان مساعد كتسهيالت معقولة.

  المتعلقة باإلعاقة.
 

مقدم خدمات اإلسكان أن يطلب من مقدم طلب اإلسكان أو المستأجر توفير الوصول إلى السجالت ال يجوز ل
الطبية أو مقدمي الخدمات الطبية أو تقديم معلومات مفصلة أو شاملة أو مستندات عن اإلعاقة الجسدية أو 

  .العقلية للشخص
 

 * يوجد أدناه نموذج لطلب مساعدة الحيوانات وخطابات الدعم.
 

 يمكن أن يُطلب مني دفع رسوم للحفاظ على تواجد حيوان المساعدة معي؟ هل

ال يجوز لمقدم خدمات اإلسكان أن يطلب من مقدم الطلب أو المستأجر دفع رسوم أو وديعة تأمين  مالحظة.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن  أو شراء تأمين للحيوان كشرط للسماح للشخص باالحتفاظ بحيوان المساعدة.

خدمات اإلسكان فرض رسوم على الفرد إلصالح أي ضرر يسببه الحيوان للوحدة أو المناطق لمقدم 
 المشتركة.

 
كيف يمكنني تقديم شكوى إذا اعتقدت أنني تعرضت للتمييز من قبل جهة عامة أو جهة موفرة ألماكن 

 اإلقامة العامة؟

الخدمة الخاص بك من قبل شركة أو كيان  إذا كنت تعتقد أنه قد تم التمييز ضدك بشكل غير قانوني بسبب حيوان
إذا كانت الشكوى ضد الحكومة أو كيان خاص يتلقى  (.DOJعام، فيمكنك تقديم شكوى إلى وزارة العدل )

 يوًما من هذا الحادث التمييزي )وقت حدوث المشكلة(. 180تموياًل فيدراليًا، فيجب استالم الشكوى في غضون 
ى ضد شركة ال تتلقى تموياًل فيدراليًا بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ال يوجد موعد نهائي لتقديم شكو

(ADA.ولكن من األفضل تقديم شكوى في أقرب وقت ممكن ،)  يمكن العثور على معلومات إضافية حول كيفية
، أو من https://www.ada.gov/filing_complaint.htmتقديم شكوى إلى وزارة العدل على 

)مكالمة صوتية(؛  0301-514 (800)( على ADAخالل خط معلومات قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )
 )الهاتف النصي(. 514 (800)-0383

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


في ذلك ملجأ يمكنك أيًضا تقديم شكوى إدارية ضد مسكن عام أو كيان عام أو مقدم خدمات اإلسكان )بما 
 للمشردين( بسبب التمييز المستند إلى اإلعاقة بموجب قانون والية كاليفورنيا لدى
California Department of Fair Employment and Housing  إدارة اإلنصاف في(

يمكن العثور  (، في غضون عام واحد من آخر تاريخ تمييز.(DFEH)التوظيف واإلسكان في كاليفورنيا 
( على DFEHمات إضافية حول كيفية تقديم شكوى إلى إدارة اإلنصاف في التوظيف واإلسكان )على معلو
online/-complaint-a-https://www.dfeh.ca.gov/filing  أو باالتصال على 

  )الهاتف النصي(. 2320-700 (800)ة( أو )مكالمة صوتي 884-1684 (800)

( أو إلى إدارة اإلنصاف في التوظيف DOJبداًل من ذلك، أو باإلضافة إلى تقديم شكوى إلى وزارة العدل )
، يمكنك رفع دعوى في محكمة الوالية أو المحكمة الفيدرالية للحصول على تعويض (DFEH)واإلسكان 

قد تتاح التعويضات المالية بموجب قانون  لي أو قانون الوالية.زجري وانتصاف بموجب القانون الفيدرا
القانون  دوالر لكل حادثة تمييز. 4,000الوالية، بما في ذلك الحد األدنى للتعويضات القانونية البالغة 

 يجب تقديم الدعاوى القضائية خالل عامين من حادثة التمييز. .52§المدني 

 دوالر، فهناك خيار آخر يتمثل  10,000مالية تقل عن إذا كنت تسعى للحصول على تعويضات 
 سيتم تطبيق قانون التقادم الذي نوقش أعاله. في رفع قضية تمييز في محاكم المطالبات الصغيرة.

 منشور إليك رابط ال يمكنك االستعانة بمحاٍم إذا ذهبت إلى محكمة المطالبات الصغيرة.
Disability Rights California .الذي يشرح عملية استخدام المطالبات الصغيرة لحاالت التمييز 

تقديم مطالبة التعويض عن  وباإلضافة إلى ذلك، يتطلب قانون مطالبات التعويض عن الضرر الحكومي
الضرر الحكومية في غضون ستة أشهر من وقوع حادث تمييزي قبل رفع دعوى قضائية للحصول على 

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول  تعويضات مالية ضد كيان حكومي محلي أو والئي.
يُرجى مالحظة أن هذا الموقع يوفر روابط لنموذج  .هذا الرابطمطالبات التعويض عن الضرر على 

الكيانات  قد يكون لدى مطالبات ضد الوالية أو هيئة حكومية أو موظف، والتي قد ال تنطبق في حالتك.

إذا كنت مهتًما بمواصلة  العامة األخرى نموذج مطالبات للتعويض عن الضرر على موقعها اإللكتروني.
 عملية التقاضي، فعليك استشارة محاٍم في أقرب وقت ممكن.

 كيف يمكنني تقديم شكوى إذا اعتقدت أنني قد تعرضت للتمييز من قبل مقدم خدمة اإلسكان؟

و جمعية العقارات أو أي مقدم خدمة إسكان آخر السماح بوجود حيوان المساعدة إذا رفض مالك العقار أ
  الخاص بك ضمن التسهيالت المعقولة، فيمكنك تقديم دعوى قضائية أو شكوى إدارية.

( في والية كاليفورنيا خالل DFEHيمكنك تقديم شكوى إدارية لدى إدارة اإلنصاف في التوظيف واإلسكان )
تجد معلومات حول كيفية تقديم شكوى إلى إدارة اإلنصاف في التوظيف  تاريخ للتمييز. عام واحد من أحدث

، أو online/-complaint-a-https://www.dfeh.ca.gov/filing ( علىDFEHواإلسكان )
  )هاتف نصي(. 2320-700 (800))صوتيًا( أو  1684-884 (800)عن طريق االتصال على 

)وزارة  U.S. Department of Housing and Urban Developmentيمكنك تقديم شكوى إدارية إلى 
( بموجب قانون التعديالت المتعلق باإلسكان العادل، وأيًضا خالل عام (HUD)اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية 

تجد معلومات حول كيفية تقديم شكوى إلى وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية  التمييز.واحد بعد حدوث 
(HUD على )9777-669-800-1 

 .topics/housing_discriminationhttps://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src/= أو:

https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates
https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination


يرجى  قد يتم أيًضا إنفاذ انتهاكات القوانين التي تمت مناقشتها أعاله من خالل دعاوى قضائية خاصة.
االنتباه إلى أن قوانين التقادم تقيد اإلطار الزمني لرفع الدعاوى، وقد تفقد حقك بالمطالبة إذا لم ترفع الدعوى 

يمكن أن تكون هذه المواعيد النهائية قصيرة المدة؛ فقد تبلغ فترة تصل إلى  معمول به.وفقًا لقانون التقادم ال
إذا كنت مهتًما بمواصلة عملية التقاضي، فعليك استشارة محاٍم في أقرب  عامين من تاريخ حدوث التمييز.

 وقت ممكن.

خر يتمثل في رفع قضية دوالر، فهناك خيار آ 10,000إذا كنت تسعى للحصول على تعويضات مالية تقل عن 
ال يمكنك االستعانة بمحامٍ إذا  سيتم تطبيق قانون التقادم الذي نوقش أعاله. تمييز في محاكم المطالبات الصغيرة.

، دليل Disability Rights Californiaلمزيد من المعلومات، راجع  ذهبت إلى محكمة المطالبات الصغيرة.
اة صاحب العمل أو مالك العقار إذا قام بالتمييز ضدك بسبب إعاقتك كيفية مقاض محاكم المطالبات الصغيرة:

(Disability Rights California, A Guide to Small Claims Court: How to Sue if a 
Business or Landlord Discriminates Against You Because of Your Disability) ،

small-to-guide-https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-على: 
discriminates-landlord-or-business-a-if-sue-to-how-court-claims. 

 قدم خدمة اإلسكان لطلب حيوان مساعدةنموذج خطاب إلى م

 ]التاريخ[

 السيد ]مالك العقار، هيئة اإلسكان، اتحاد مالك المنازل، اسم ملجأ المشردين[

 أنأ أكتب هذا لطلب حيوان مساعدة كتسهيل معقول إلعاقتي/إعاقاتي.

ي، أحتاج إلى حيوان بسبب إعاقت أنا أعيش في/أتقدم بطلب تأجير العقار الخاص بك في/أبقى في ]العنوان[.
  مساعدة ضمن التسهيالت المعقولة.

لقد رأى الطبيب/الطبيب النفسي/األخصائي النفسي/المعالج/األخصائي االجتماعي/المعالج الطبيعي المهني 
ف[ أن هذا التسهيل ضروري بالنظر إلى إعاقتي. يُرجى االطالع على الخطاب  الخاص بي/شخص آخر ]صِّ

 أو المهني[.المرفق من ]اسم الطبيب 

يتطلب القانون الفيدرالي وقانون الوالية أن يقدم مزود اإلسكان تسهيالت معقولة للمستأجرين/الشاغلين 
ال تترددوا في االتصال بي على ]رقم  يُرجى الرد على هذا الطلب قبل ]التاريخ[. والمتقدمين ذوي اإلعاقة.

 شكًرا لكم. نت لديكم أي أسئلة.هاتفك و/أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك[ إذا كا

 مع جزيل الشكر،

  

 ]اسمك[

 ]عنوانك[

https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates


 نموذج خطاب إثبات

 ]التاريخ[

 إلى ]مالك العقار، هيئة اإلسكان، اتحاد مالك المنازل، اسم ملجأ المشردين[:

أنا ]الطبيب/الطبيب النفسي/استشاري الطب النفسي/أخصائي المعالجة/األخصائي االجتماعي/المعالج 
 فلديه/لديها إعاقة تسبب بعض القيود الوظيفية. ي[ الخاص بـ ]اسمك[، وأنا على علم بحالته/حالتها.المهن

وتشمل هذه القيود ]اذكر القيود التي تؤثر في أداء الوظائف والتي تتطلب حصول الشخص على التسهيالت 
 المطلوبة[.

خدم مسكنه ويستمتع به من خالل يعد حيوان المساعدة ضروريًا من أجل ____ ليعيش في المجتمع ويست
ف كيف سيساعد الحيوان الفرد أو يدعمه[.  ]صِّ

ـ ]اسم الشخص[.  أشكركم على توفير هذه التسهيالت المعقولة ل

  

 مع جزيل الشكر،

 ]االسم واللقب[

 Disability Rights Californiaكيف تتواصل مع 

 Disability Rights California ية، فتواصل معلديك المزيد من األسئلة ومن أجل المساعدة القانون إذا كان
 لجميع األغراض األخرى، اتصل على .طلب نموذج المساعدةأو أكمل  800-776-5746على 

 )جنوب كاليفورنيا(. 8000-213-213)شمال كاليفورنيا(؛ و 916-504-5800

https://goo.gl/fssd0G

