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

 العامة بما في ذلك المؤسسات التعلیمیة   األماكن
 

تفرض لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة قوانین تحمي بعض الحقوق المتعلقة بمكان إقامتك  
 للعامةوعملك وتعلمك والحصول على الخدمات المقدمة  

 
قانونین مناھضین للتمییز، ھما قانون العالقات اإلنسانیة في  لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة فرض ت

اللذان یحظران   ،("PFEOA") وقانون الفرص التعلیمیة العادلة في بنسلفانیا ("PHRA") بنسلفانیا
 .والمؤسسات التعلیمیة ، والمرافق العامة ،والملكیة التجاریة ، والسكن ،التمییز في التوظیف 

 
o  العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاحظر قانون (PHRA)  والعقیدة   ،واللون ، العرقالتمییز بسبب

  ، واإلعاقة ،واألصل القومي ،والجنس ،(ولیس في األماكن العامة) والعمر ،واألصل ،یةالدین
 .(السكن فقط)   والحالة العائلیة ،واستخدام دلیل أو حیوان الدعم 

o العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاینطبق قانون  ،فیما یتعلق بأرباب العمل PHRA   على أصحاب
 .أفراد أو أكثر في كومنولث بنسلفانیاالعمل الذین یوظفون أربعة 

o  العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیایتضمن قانون PHRA   وقانون الفرص التعلیمیة العادلة في
 .متطلبات التسھیالت المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة  PFEOA بنسلفانیا

o مرافق  تنطبق متطلبات التسھیالت المعقولة على أصحاب العمل ومقدمي المساكن وأصحاب ال
العالقات اإلنسانیة في  قانون  على النحو المنصوص علیھ في ، من بین أمور أخرى ، العامة

 .واللوائح التنفیذیة PHRA بنسلفانیا
o  كما یوفر قانون حقوق الملكیة الفكریة واللوائح التنفیذیة قواعد عمل ألصحاب العمل بشأن

 .الفحوصات واالستفسارات الطبیة
 

ال تتعارض مع متطلبات مركز    PHRCلجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیة تطبقھا القوانین التي 
 السیطرة على األمراض أو غیرھا من السلطات االتحادیة أو الوالئیة أو المحلیة 

 
 وقانون الفرص التعلیمیة العادلة في بنسلفانیا ("PHRA") قانون العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاال یزال  

("PFEOA")  لكنھم ال یتدخلون أو   ،واللوائح التنفیذیة ساریًا على الكیانات الخاضعة لھذه القوانین
یمنعون مالكي األماكن العامة من اتباع اإلرشادات والمقترحات التي قدمھا مركز السیطرة على  

ن العامة ینبغي  األمراض أو سلطات الصحة العامة بالوالیة / المحلیة حول أصحاب الخطوات من األماك
یجب على مالكي المساكن العامة أن یتذكروا أن التوجیھ من سلطات الصحة   .19-كوفید أن تتخذ بشأن
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یجب على مالكي المساكن العامة متابعة    ،لذلك .19- كوفید العامة من المرجح أن یتغیر مع تطور جائحة
 .لألشخاص ذوي اإلعاقة أحدث المعلومات حول الحفاظ على السالمة وتوفیر تسھیالت معقولة 

 
 ؟المرافق العامةھي  ما  

 
ف  على أنھا أي أماكن إقامة أو منتجع أو    المرافق العامة قانون العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیاتُعِرّ

بما في ذلك الخدمات الحكومیة. كما ینص   ،مالھي مفتوحة لرعایة الجمھور أو قبولھا أو التماسھا 
على أنھ یجب أن یكون من الممكن الوصول إلى بناء   (PHRA) قانون العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیا

 .منتجع أو تسلیةأو تشغیل أو توفر أماكن عامة أو 
 

 ؟  المرافق العامة ما ھي بعض األمثلة على 
 

 :األمثلة التالیة  ، على سبیل المثال ال الحصر ، العامة المرافقتشمل 
 محالت البقالة والتجزئة واألدویة  •
 المستشفیات ومقدمو الرعایة الصحیة  •
 البنوك •
 المدارس االبتدائیة والثانویة والثانویة •
 والجامعات الكلیات  •
 مطاعم  •
 المباني والخدمات الحكومیة  •
 صاالت ریاضیة  •

 
ال تعتبر الكیانات الخاصة   PHRA قانون العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیا ألغراض التغطیة بموجب 

 .بشكل واضح (أي أندیة عضویة معینة) أماكن إقامة عامة
 

 ؟ 19- كوفیدما الحظر المفروض على التمییز في أماكن اإلقامة العامة ینطبق على  
 

ال یجوز ألي شخص أن یكون مالًكا أو مستأجًرا أو مالًكا أو مدیًرا أو مشرفًا أو وكیًال أو موظفًا في أي  
 مكان عام أو منتجع أو تسلیة إلى: 

 
أي   ،إما بشكل مباشر أو غیر مباشر  ،ردبسبب الفئة المحمیة للف ، رفض أي شخص أو حجبھ أو رفضھ

من أماكن اإلقامة أو المزایا أو التسھیالت أو االمتیازات الخاصة بھذا السكن العام أو المنتجع أو  
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 التسلیة.
 

 أمثلة على النشاط غیر المشروع: 
 

رفض الخدمة للرعاة اآلسیویین أو األمریكیین اآلسیویین بسبب االعتقاد بأنھم مرتبطون بجائحة  
 . 19- كوفید

 
 . 19- كوفیدرفض تقدیم الخدمة لفرد من ذوي اإلعاقة خوفًا من كونھ أكثر تعرًضا لـ  

  
 ھل یمكنني إبالغ الجمھور بأن أعمالي لن تخدم أشخاًصا معینین؟ 

 
  ،سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ، تداول أو إصدار أو عرض أو نشر أو بریدال. ال یجوز نشر أو 

أي اتصال مكتوب أو مطبوع أو إشعار أو إعالن یفید بأن أي من أماكن اإلقامة والمزایا والتسھیالت  
واالمتیازات في أي مكان من ھذا القبیل سیتم رفض أو حجب أو حرمان أي شخص بسبب فئة الفرد  

 المحمیة. 
 

 مثال على نشاط غیر قانوني: 
 

نشر إشعار في نافذة المتجر ینقل أن المستفیدین األمریكیین أو اآلسیویین األمریكیین غیر مرحب  
 بھم أو مطلوبین في المتجر. 

 
 ھل لدي أي التزام بإبالغ المستفیدین من مساكني العامة بحقوقھم؟

 
بارز في مكان عمل األماكن العامة أي إشعار  نعم. یجب على كل مكان عام أن ینشر ویعرض بشكل 

 بالممارسات العادلة تعده وتوزعھ لجنة العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیا.
 

 یمكن تنزیل ھذه الملصقات وطباعتھا من: 
 

https://www.phrc.pa.gov/About-
Us/Publications/Pages/Required-Posters 
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 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/File-A-Complaint 

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

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

  

https://www.phrc.pa.gov/File-A-Complaint

