نظام محافظت و پشتیبانی کالیفرنیا

بروشور اطالعات مربوط به تبعیض به واسطه
معلولیت :خدماتی که توسط «اَمترک»
( )Amtrakارائه میگردد
فوریه  ،2018نشریه شماره F117.16
سیاستهای «اَمترک» ( )Amtrakبرای مسافران دچار معلولیت
امترک سیاستهای زیر را در خصوص پرهیز از تبعیض در وبسایت خود منتشر کرده
است:
 مطابق با قوانین و مقررات ایالتی و فدرال ،از جمله قانون آمریکاییهایدچار معلولیت ( ،)ADA, Americans with Disabilities Actامترک هر گونه
تبعیض به واسطه معلولیت را در برنامهها ،خدمات ،و فعالیتهای خود
برای عامه مردم ممنوع میداند.
 امترک ضمن استقبال از مشتریان دچار معلولیت ،با کمال میل خدماتیاضافی الزم (مثل خدمات صرف غذا در اتاق یا روی صندلی و کمک برای
سوار شدن) را (بدون اخذ هزینههای اضافی) به این گونه مسافران ارائه
میدهد.
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

. امترک سیاستهای ویژهای را درباره مسافران دچار معلولیت منتشر کرده است،همچنین
:این سیاستها شامل موارد زیر است
 خدمات سفر قابل دسترسیhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/making-reservations-for-passengers-with-adisability?content=MakingReservationsforPassengerswithaDisability
دسترسی به ایستگاه

-

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/station-accessibility?content=StationAccessibility
پرستار/ سفر با یک همراهhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/accessible-travel-with-companionattendant?content=TravelingwithaCompanion/Attendant
 خدمات صندلی چرخدارhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/wheeled-mobility-deviceservices?content=WheeledMobilityDeviceServices
 تجهیزات ا کسیژنhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/use-of-oxygen-equipment?content=OxygenEquipment
 حیوانات کمکرسانhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/service-animals?content=ServiceAnimals

 خدمات غذای ویژه مسافران معلولhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/meal-services-for-passengers-with-adisability?content=MealServiceforPassengerswithaDisability
 درخواستهای سفر قابل دسترسیhttps://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/accessible-travel-request?content=AccessibleTravelRequests

قوانین مربوط به ممنوعیت تبعیض به واسطه معلولیت
فصل  IIاز «قانون آمریکاییهای دچار معلولیت»
) )ADA, Americans with Disabilities Actو قسمت  504از «قانون توانبخشی»
(  )Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973مصوب سال  1973نهادها و
سازمانهای عمومی را از ارتکاب هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت ا کیدا ً منع میکند.
فصل  IIبه طور خاص امترک را به عنوان یک سازمان عمومی مشمول این قانون معرفی
میکند ،که بدان معنا است که این سازمان نیز تحت پوشش قسمت  504قرار دارد .به هر
حال ،بر خالف ا کثر نهادها و سازمانهای عمومی ،که مشمول قوانین و مقررات وضع شده
توسط وزارت دادگستری هستند ،امترک تحت نظارت قوانین و مقرراتی است که توسط
وزارت حمل و نقل وضع میگردد .بسته به مسیر قطار ،قوانین ایالتی مربوط به ممنوعیت
تبعیض مانند «قانون حقوق مدنی اونرو» ( )Unruh Civil Rights Actنیز اعمال گردد.

شکایات اداری
اگر معتقد هستید که امترک به واسطه معلولیت شما مرتکب تبعیض شده است،
میتوانید شکایتی را به امترک یا دفتر حقوق مدنی «اداره فدرال راهآهن»
) )FRA, Federal Railroad Administrationتسلیم کنید.

برای طرح پرسشهای خود یا تسلیم شکایت ،میتوانید با مسئول هماهنگی  ADAامترک
تماس بگیرید .اطالعات مربوط به نحوه تماس با مسئول هماهنگی  ADAدر ذیل ارائه شده
است:
https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.
دفتر حقوق مدنی  FRAمسئول اجرای مقررات مبارزه با تبعیض وزارت حمل و نقل در
زمینه خدمات راهآهن است .میتوانید دستورالعملهای مربوط به تسلیم شکایت نزد FRA
را در نشانی زیر بیابید:
https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.
دادرسی
رسیدگی به تخلفات از قوانین فوق را میتوان از طریق اقامه دعاوی شخصی نیز انجام داد.
لطفا ً توجه داشته باشید که قوانین دارای محدودیت مهلتهایی مشخص را برای تسلیم
شکایت و اقامه دعوی تعیین کردهاند ،و اگر ظرف مهلت مقرر و در چارچوب محدودیتهای
قانونی اقدام نکنید ،ممکن است از حق خود برای رسیدگی به شکایتتان محروم شوید.
همچنین ،شاید ملزم باشید بر اساس «قانون شکایات مربوط به شبهجرمهای فدرال»
( )Federal Tort Claims Actیک شکایت را ظرف شش ماه از تاریخ ارتکاب تبعیض ،و
قبل از تسلیم شکایت به دادگاه برای مطالبه خسارت ،تسلیم کنید .اگر در صدد اقامه دعوا
علیه امترک باشید ،الزم است درباره این مهلتها با یک وکیل مشورت کنید.

ما مایل به شنیدن نظرات شما هستیم! لطفا ً فرم نظرسنجی زیر را درباره نشریههای ما
تکمیل کنید و نظر خود را درباره کیفیت کار ما بگویید! [تکمیل فرم نظرسنجی]
برای دریافت کمک و مشاوره حقوقی ،با شماره  800-776-5746تماس بگیرید یا یک فرم
درخواست برای کمک را تکمیل کنید .برای همه اهداف دیگر ،با شماره
( 916-505-5800ویژه کالیفرنیای شمالی)؛ یا شماره
( 213-213-8000ویژه کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.

بودجه  Disability Rights Californiaاز چندین منبع تأمین میگردد؛ برای مشاهده
فهرست کامل تأمین کنندگان بودجه این اداره ،به نشانی مراجعه فرمایید.
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

