انتداب التكامل لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات وقرار
أولمستيد
ھل يمنح قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية الحق في
إمكانية العيش في المنزل أو المجتمع؟
نعم .ھناك مجموعة متنوعة من القوانين الفدرالية والحكومية التي تتيح لألشخاص تلقي الخدمات والدعم في
المنزل والمجتمع .وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات ) (ADAھو أحد ھذه القوانين الفدرالية .حيث يتطلب
من الواليات والمقاطعات توفير الخدمات في الوضع "األكثر تكامال" المالئم الحتياجات كل شخص .وھذا ھو
بند "إضافة التكامل" لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات.

ما ھو "الوضع األكثر تكامال"؟
ھذا ھو المكان حيث يمكن لألشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية التفاعل مع األشخاص الذين ال يعانون من
أي إعاقات إلى أقصى حد ممكن .وتعتبر الشقة التي بھا خدمات دعم مثاال على الوضع المتكامل.

ما ھي القضية التي أحيلت إلى المحكمة التي أدت إلى حماية ھذا الحق في العيش وسط
المجتمع؟
تضمنت قضية أولمستيد سيدتين في والية جورجيا واللتين كانت إعاقتھما تتضمنان تخلفا عقليا ومرضا نفسيا.
وكانت كلتاھما تعيشان في مؤسسات تديرھا الوالية ،على الرغم من أن أخصائيو عالجھما قررا بإمكانية
خدمتھما في المجتمع بشكل مناسب .وقد رفعت السيدة دعوى تدعي فيھا أن وضعھما المستمر قيد المؤسسات
ينتھك بند إضافة التكامل لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات .وفي عام  ،1999أصدرت المحكمة العليا في
الواليات المتحدة قرار أولمستيد الذي يقضي بحق المرأة في االنتقال للعيش في المجتمع.

ما الذي يطلبه قرار أولمستيد من الوالية والمقاطعات القيام به؟
أقرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة بوجوب توفير الواليات الخدمات في المجتمع لألشخاص ذوي
اإلعاقات الذين لھم الحق بشكل آخر في الحصول على الخدمات في مؤسسة عندما يتم الوفاء بالمعايير التالية:
 -يمكن لخدمات المجتمع تلبية احتياجات الشخص بشكل مناسب -أال يعترض الفرد على خدمات المجتمع -يمكن توفير الخدمات بشكل معقول ،مع األخذ في االعتبار الموارد المتاحة واحتياجات اآلخرين منذوي اإلعاقات
ولمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة تصريح وزارة العدل األمريكية حول تنفيذ قانون األمريكيين ذوي
اإلعاقات وقرار أولمستيدhttp://www.ada.gov/olmstead/q&a_olmstead.htm.

ما ھي الخدمات المدعمة المتوفرة في الوضع األكثر تكامال؟
ويوجد لدى منظمة  Californiaمنھجية لنظام الرعاية لتوفير خدمة الصحة النفسية .وبموجب ھذه المنھجية،
يوجد ھناك شخص مسئول عن تنسيق الخدمات للفرد .وتتم اإلحالة إلى ھذا الشخص بصفته "منسق خدمات
الصحة النفسية الشخصية" .وتعتمد الخدمات على احتياجات الفرد وأھدافه وقد تتضمن:
 -اإلسكان ،بما في ذلك في األزمات والسكن االنتقالي و/أو الدائم -دعم األقران من أشخاص لھم تجارب في النظام -شراكة الخدمة الكاملة ) ،(FSPوھي عبارة عن توفير فريق دعم للشخص على مدار اليوم وطوال أياماألسبوع ،بما في ذلك خدمات الدعم في األزمات

ھل ينطبق انتداب تكامل قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات على الجميع؟
ربما يكون لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ،بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية ،المعرضين
لخطر التواجد في "وضع معزول" ،حقوقا بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات وقرار أولمستيد .الوضع
المعزول ھو الذي يتم فيه عزل األشخاص عن المجتمع .وقد يكون ھذا مؤسسة أو مرفقا يوفر الخدمة
لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية فقط ،كدار الرعاية النفسية أو مرفق كبير لإلعاشة والرعاية.

كيف يتم تحديد "الوضع األكثر تكامال"؟
يتعين أن يحدد أخصائيو الصحة النفسية ‐ الذين يعرفون نطاق الدعم والخدمات المتوفرة لتمكين الفرد من العيش
بشكل ناجح في المجتمع ‐ ھذه الخدمات والدعم إن وجد .ويجب أن تتوفر المعلومات حول الخيارات في شكل
يمكن فھمه .وينبغي على األفراد دائما أن يلعبوا دورا فعاال في عملية تقييمھم كما ينبغي منح الفرصة لھم لزيارة
واختبار خيارات العيش في المجتمع بشكل مؤقت قبل مطالبتھم باإلفصاح عما يفضلونه.

من 2الصفحة 4

ماذا لو لم يوافق الفرد على القرار؟
يمكن للفرد الحصول على دليل مستقل ليبين أن ھناك وضعا مناسبا وأكثر تكامال  .وقد يأتي ھذا الدليل من
موفري خدمة يعتمدون على المجتمع أو من أي مصادر أخرى ذات صلة .كما يمكن للفرد طلب رأي آخر .في
حالة رفض الفرد للخدمات التي تعتمد على المجتمع في إطار برنامج معين ،فإنه يمكن للفرد رفع دعوى استئناف
بموجب القواعد التي تتعلق بھذا البرنامج .على سبيل المثال ،يمكن للفرد المؤھل للحصول على Medi-Cal
رفع دعوى استئناف وطلب جلسة سماع عادل في حالة رفض طلب الفرد لخدمات .Medi-Cal

ھل لدى األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية أي خيارات ؟
نعم .في إطار تطويرھا لخطة تنفيذ قرار أولمستيد ،اقترحت منظمة  Californiaالمبادئ التالية:
‐‐ حق تقرير المصير من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات فيما يتعلق بحياتھم ھو قيمة أساسية ،بما في ذلك
المكان الذي يعيشون فيه
‐‐ ضمان أن العمالء لديھم المعلومات المتعلقة ببرامج المجتمع والخدمات ،في شكل كفء ومفھوم ثقافيا
‐‐ دعم تكامل العمالء والفرص في جميع مناحي الحياة في المجتمع للمشاركة الكاملة في الخدمات
واألنشطة المتاحة.
‐‐ الخدمات تكون موجھة نحو العمالء ،إلى أقصى حد ممكن ،للسماح لألشخاص من جميع األعمار
بالعيش في المجتمع في بيئات غير مؤسسية.
ولمزيد من المعلومات حول خطة أولمستيد من  ،Californiaتفضل بزيارة الرابط التالي:
http://www.chhs.ca.gov/initiatives/Olmstead/Documents/01Section%20I%20%20V%20combined.pdf

ماذا لو كانت ھناك حاجة إلى المزيد من خيارات المنزل والمجتمع؟
يمكن لألشخاص المھتمين العمل مع المدافعين والمؤيدين لتوسيع نطاق توفير خدمات اإلسكان والخدمات
الداعمة في مجتمعاتھم .وتحتاج الوالية والمقاطعات إلى التأكد من أن األشخاص تتوفر لھم مجموعة متنوعة
من الخيارات للعيش في المجتمع بحيث يمكنھم تجنب العيش في مؤسسة.
لذا تجب مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات وممثليھم في وضع الخطط وتطويرھا وتنفيذھا على مستوى الوالية
والمستوى المحلي .ويتضمن ھذا تطوير إجراءات التقييم الضرورية بحيث يتم تقديم الخدمة لألشخاص في
الوضع األكثر تكامال .كما يتطلب األمر تحديد خدمات المجتمع التي لم يتم الوفاء بھا ومواصفات اإلطار
الزمني والتمويل لتنمية الموارد بحيث يمكن القضاء على الثغرات التي تتوسط الخدمات .وﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ.

ھل ھناك مؤيدين للمساعدة في خيارات المنزل والمجتمع؟
نعم .يتضمن المؤيدون الذين قد يكونوا قادرين على المساعدة في خيارات المنزل والمجتمع على سبيل المثال
ال الحصر ما يلي:
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‐‐ مؤيدو حقوق المريض في المقاطعة ،تفضل بزيارة الموقع التالي:
http://www.disabilityrightsca.org/OPR/pra_directory.pdf
‐‐ منظمة كاليفورنيا لحقوق اإلعاقة  ،Disability Rights Californiaاتصل على الھاتف ‐776‐5746
 1‐800أو تفضل بزيارة الموقعhttp://www.disabilityrightsca.org:
‐‐ مجموعات المساعدة الذاتية للعمالء ،تفضل بزيارة الموقع:
http://www.californiaclients.org/office/client_run.cfm
منظمة  ،NAMI Californiaاتصل على الھاتف  916‐567‐0163أو تفضل بزيارة الموقع:
http://www.namicalifornia.org/

نود سماع تعليقاتكم! وبعد قراءة ورقة الحقائق ھذه ،يرجى قراءة ھذا االستبيان القصير وإرسال تعليقاتكم إلينا.
اإلصدار باللغة اإلنجليزيةhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html :
اإلصدار باللغة اإلسبانيةhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html :

يتم تمويل برنامج الوصم والتمييز والتقليل وبرنامج سياسة التقدم للقضاء على التمييز ) ،(APEDPبموجب
قانون خدمات الصحة النفسية المعتمد من قبل الناخبين ) (63 .Propوتخضع إدارته لھيئة خدمات الصحة
النفسية بكاليفورنيا ) .(CalMHSAوتدعم صناديق منظمة خدمات الصحة النفسية درجة الماجستير في إدارة
الخدمات الصحية ھيئة خدمات الصحة النفسية بكاليفورنيا ) ،(CalMHSAوھي منظمة للحكومات اإلقليمية
التي تعمل على تحسين حصيلة الصحة النفسية لألفراد والعائالت والمجتمعات .وتدير ھيئة خدمات الصحة
النفسية بكاليفورنيا ) (CalMHSAبرامج الخدمات والتعليم على مستوى الوالية وعلى أساس إقليمي ومحلي.
ولمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع التالي.http://www.calmhsa.org :
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