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)  19-وفیروس كورونا المستجد (كوفید )(PHRC لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة

COVID-19 
 العامة بما في ذلك مقدمي الرعایة الصحیة  األماكن

 
 

تفرض لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة القوانین التي تحمي حقوقًا معینة تتعلق بمكان إقامتك  
 الخدمات المقدمة للجمھوروعملك وتعلمك والحصول على  

 
 قانون بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة بتطبیق )(PHRC لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیةتقوم 

("PHRA")   الذي یحظر التمییز في التوظیف والسكن والملكیة التجاریة والمرافق العامة
 :یتم حمایة األفراد من التمییز بسبب ، والمؤسسات التعلیمیة. في األماكن العامة

 األصل القومي  •
 أسالف  •
 سباق •
 الجنس •
 اللون •
 دین •
 عجز •
 استخدام دلیل أو الحیوان الداعم بسبب العمى أو الصمم أو اإلعاقة الجسدیة للمستخدم •
 معالج أو مدرب لدعم الحیوانات أو توجیھھا  •
 .إعاقة الفرد المعروف عنھ أن لھ عالقة أو ارتباط •

 
مع متطلبات مركز  ) (PHRC لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة  القوانین التي تطبقھاال تتعارض  

 السیطرة على األمراض أو غیرھا من السلطات االتحادیة أو الوالئیة أو المحلیة 
 

الخاضعة  واللوائح التنفیذیة یطبق على الكیانات  (PHRA) قانون بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیةال یزال  
لكنھم ال یتدخلون أو یمنعون أصحاب األماكن العامة من اتباع المبادئ التوجیھیة   ،لھذه القوانین

أو على  واالقتراحات التي قدمتھا مراكز السیطرة على األمراض أو سلطات الصحة العامة بالوالیة 
. یجب  19- وفیدك حول خطوات أصحاب األماكن العامة یجب أن تأخذ فیما یتعلقالمستوى المحلي 

العامة أن یتذكروا أن التوجیھ من سلطات الصحة العامة من المرجح أن یتغیر مع   األماكنعلى مالكي 



 
 

 2020 (نیسان) أبریل 1تم التحدیث في 
 

العامة متابعة أحدث المعلومات حول الحفاظ   األماكنیجب على مالكي  ،لذلك .19- كوفید تطور جائحة
 .على السالمة وتوفیر تسھیالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 العامة مقدمي الرعایة الصحیة   األماكنتشمل 

 
التمییز من قبل مقدمي الرعایة الصحیة والذي   (PHRA) قانون بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیةیحظر 

 :الحصر یشمل على سبیل المثال ال 
 

 العیادات •
 المستشفیات •
 مكاتب األطباء •
 مقدمي الرعایة الصحیة  •
 الصیدلیات •
 .أي سكن آخر مفتوح للرعایة العامة للجمھور أو یقبلھا أو یطلبھا •

 
 یجب أن یكون جمیع مقدمي الرعایة الصحیة في متناولھم؟ 

 
قانون   المرافق العامة بموجبیجب أن یكون الوصول إلى جمیع مؤسسات الرعایة الصحیة التي تعتبر 

 .متاًحا (PHRA) بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة
 

 مثال: یشمل ذلك أي مرافق مؤقتة یتم استخدامھا أو إنشائھا لتوفیر الرعایة الصحیة أثناء جائحة
 . 19- كوفید

 
 ھل یمكنني رفض خدمة بعض األفراد؟ 

ال. إنھ تمییز غیر قانوني ألي مالك للمستشفى أو العیادة أو عیادة الطبیب أو أي منظمة أخرى ذات  
لرفض أو حجب   (PHRA) قانون بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیةصلة بالصحة تعتبر مكانًا عاًما بموجب 

و االمتیازات  أي من أماكن اإلقامة أو المزایا أو التسھیالت أ  ،أو رفض أي شخص بسبب فئة محمیة
 .الخاصة بھذه األماكن العامة

 
 :أمثلة على النشاط غیر المشروع

 .منع دخول أمریكي آسیوي أو آسیوي بسبب أصلھ القومي أو أصلھ  •
 .رفض توفیر الرعایة الصحیة لفرد یعاني زوجھ من إعاقة جسدیة •
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سیتم تفضیل بعد   ھ فئات معینة من األفراد أو أنل  عن عدم تقدیم الحدماتھل یمكنني اإلعالن 

 ؟ الفئات
 

أو إرسال برید إلكتروني، سواء بشكل   إعالننشر أو تداول أو إصدار أو  إنھ من غیر القانونيال. 
رفض  أي اتصال مكتوب أو مطبوع أو إشعار أو إعالن یفید ب باإلضافة إلىمباشر أو غیر مباشر 

التسھیالت واالمتیازات الخاصة بأي  المزایا وأو حجب  األماكن العامةمن دخول بعض األفراد إلى أي 
الفئة   أو عن أي شخص یقوم برعایة فرد من ،بحكم القانونفئة محمیة  من شخص  عن أي مرفق عام
 .بأو مطلو مرحب بھ أو مرفوض أو غیر مقبول أو مرغوب فیھبحكم القانون ألنھ غیر المحمیة 

 
ترفض الخدمات الطبیة لجمیع األفراد من  : ال یجوز للعیادة نشر الفتة مثال على نشاط غیر قانوني

 .أصل آسیوي أو جزر المحیط الھادئ أو نشر الفتة ترحب فقط بالقوقازیین 
 

 كما توفر الحكومة االتحادیة حمایة ضد التمییز في مجال الرعایة الصحیة 
 

توفر الحكومة االتحادیة بعض أشكال الحمایة لألشخاص الذین یواجھون التمییز على أساس صحتھم  
أحكاًما    المیسورةمن قانون الرعایة  1557یتضمن القسم  ،. على سبیل المثالكذوي إعاقةأو وضعھم 

تعلیم لعام  والباب التاسع من تعدیالت ال ،1964بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام  
من قانون إعادة التأھیل لعام   504والقسم   ، 1975وقانون التمییز على أساس السن لعام  ،1972
ویحظر التمییز والحرمان من المزایا على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس   1973

 .مالیة اتحادیة یتلقى أي جزء منھ مساعدة  ،أو العمر أو اإلعاقة بموجب أي برنامج أو نشاط صحي
 

وما ھي اإلجراءات التي یمكنك اتخاذھا إذا كنت   ،تعرف على المزید حول حقوقك المدنیة الفیدرالیة
 .ھنا أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من التمییز

 
 : 19- كوفید اعتبارات أثناء جائحة

 
الضغط الھائل الذي یتعرض لھ أخصائیو الرعایة   ) (PHRC لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة تدرك

الجمیع بأن یكونوا واعین لجمیع شرائح المجتمع واتخاذ  تذكیر  الصحیة خالل ھذا الوباء. تود اللجنة
  ، خطوات معقولة لتوفیر فرصة متساویة لالستفادة من جھود االستجابة للطوارئ. عالوة على ذلك

یجب أن تستند القرارات التي تتخذھا الكیانات المشمولة بشأن ما إذا كان الفرد مرشًحا للعالج على  
 .أفضل األدلة الطبیة الموضوعیة المتاحة تقییم فردي للمریض بناًء على 

 

https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/fact-sheets.html
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 .ھناانقر ، 19- كوفید لمزید من المعلومات والموارد من وزارة الصحة في بنسلفانیا فیما یتعلق جائحة
 

- كوفید مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا فیما یتعلق جائحةلمزید من المعلومات والموارد من 
 .ھناانقر ، 91
 

 مساعدتي؟ )(PHRC  اإلنسانیة  للعالقات  بنسلفانیا  لجنة كیف یمكن لمركز
 

فیمكنك تقدیم شكوى إلى لجنة العالقات اإلنسانیة في   ،إذا شعرت أنك ضحیة تمییز غیر قانوني
 :بنسلفانیا. یمكن العثور على نسخة من نماذج الشكاوى الحالیة على 

 
https://www.phrc.pa.gov 

 
،  ھاریسبورغ ،الطابق الثامن ،).Market St 333ماركت ستریت (  333یمكن إرسال النموذج بالبرید إلى 

  اإلنسانیة للعالقات بنسلفانیا لجنة ر البرید اإللكتروني إلىأو عب 2210-17101، بنسلفانیا
PHRC)(على : PHRC@PA.GOV .   لألفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة أو التوجیھ في حاالت
 . مساءً   4:00  -صباًحا  9:00بین الساعة   717- 787-4410یرجى االتصال بالرقم   ، الطوارئ

 

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html

