منع التمييز في العمل
ضد األفراد ذوي اإلعاقة
الخاصة بالصحة العقلية
 .١ھل يعتبر األفراد ذوي اإلعاقة الخاصة بالصحة العقلية محميين من التمييز في العمل؟
نعم .التمييز القائم علي أساس اإلعاقة ھو غير قانوني بمقتضى القانون الفيدرالي وقانون الوالية .الفقرة  ١من
القانون الفيدرالي األمريكيون ذوي اإلعاقة ) (ADA, Americans with Disabilities Actيحمي األفراد
ذوي اإلعاقة في مجال العمل .ھذا ينطبق على أصحاب األعمال الخاصة الذين يعمل لديھم  ١٥موظف أو أكثر.
وبموجب قانون األمريكيون ذوي اإلعاقة  ADAفإن أصحاب األعمال التابعة للوالية ،المقاطعة والحكومة المحلية
ينطبق عليھم ھذا القانون بغض النظر عن عدد الموظفين .في حالة أي مضايقة  ،فإن قانون التوظيف و االسكان
العادل بكاليفورنيا ) (FEHA, California Fair Employment and Housing Actينطبق على جميع
أصحاب العمل .إن قانون التوظيف و االسكان العادل بكاليفورنيا  FEHAيمنع التمييز في العمل بسبب اإلعاقة
الخاصة بالصحة العقلية وھذا يتضمن أصحاب العمل )العام والخاص معا ً( الذين يعمل لديھم خمسة موظفين أو أكثر.
الرجاء اإلطالع على قانون كاليفورنيا الحكومي قسم )12926د( ) ،(Cal. Government Codeللمزيد من
المعلومات الرجاء اإلطالع على الموقع:
http://www.dfeh.ca.gov/Publications_FEHADescr.htm

 .٢من يعتبر محميا بموجب القانون الفيدرالي وقانون الوالية؟
يجب أن يكون الشخص مؤھالً للقيام بالوظائف األساسية من العمل مع وجود إعاقة .ومصطلح " الوظائف األساسية
من العمل" تعني واجبات العمل األساسية للوظيفة التي يرغب الشخص ذو اإلعاقة الحصول عليھا .ومصطلح
"الوظائف األساسية" ال يتضمن الوظائف الھامشية للوظيفة.ودور معين في الوظيفة يعتبر أساسي ألن سبب وجود
ھذه الوظيفة ھي أداء ھذا الدور ،وھناك عدد محدود من الموظفين متاحين ألداء ھذا الدور الوظيفي  ،أو تم تعيين
شخص لخبرته أو قدرته على أداء ھذه الوظيفة المعينه .التفاصيل المكتوبة للوظيفة لھا صلة وثيقة بالموضوع ولكنھا

التحدد معنى "الوظائف األساسية للوظيفة" .الرجاء االطالع على قانون  ٢٩من قانون الضوابط الفيدرالية قسم
 .١٦٣٠٫٢الرجاء االطالع أيضا ً على القانون االمريكي للفرص المتساوية للعمل (U.S. Equal
) Employment Opportunity Commissionوالملحق الموجود في "ال : ADAمسؤوليتك كصاحب
عمل" )”(“The ADA: Your Responsibilities as an Employer
(www.eeoc.gov/facts/ada17.html).
مختلف القوانين تقوم بتعريف اإلعاقة بطريقة مختلفة على سبيل المثال بموجب قانون ال ADAالشخص يمكن أن
يظھر إعاقة بواحدة من ثالث طرق:
 .١عندما يكون الشخص يعاني من حالة جسمانية أو عقلية والتي "تعوق بصورة جوھرية" نشاط رئيسي
في الحياة )مثل المشي أو الرؤية(.
 .٢الشخص لديه تاريخ في اإلعاقة )مثل حالة تأتي بصورة "عرضية" أو تكون في حالة " تراجع"(.

١

 .٣يعتبر الشخص على أنه من ذوي اإلعاقة.
وھذا يعني أن ھذا الضعف أو اإلعاقة ال تحد من قدرة الفرد من القيام بالعمل ولكن صاحب العمل أو
صاحب عمل محتمل يعامل الشخص على ھذا األساس .ومن المتطلبات اإلضافية أيضأ أن ينظر صاحب
العمل أو صاحب عمل محتمل إلى الشخص على أنه ذو إعاقة عقلية أو جسمانية غير مؤقته )تستمر أو من
٢
المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشھر أو أقل(.
قانون كاليفورنيا يمنح تغطية أوسع من ال  .ADAھو يحمي األفراد ذوي اإلعاقة الجسمانية أو العقلية والتي تحد من
)تجعل القيام بالنشاط صعبا( نشاط رئيسي في الحياة ،خلل يتطلب الحصول على خدمات التعليم الخاصة  ،وحالة
صحية )تتضمن السرطان أو خصائص تتعلق بالجينات(.

 .٣ما ھي أنواع التمييز المحظورة؟
القوانين الفدرالية وقوانين الوالية تمنع التمييز أو التفرقة في أي جانب من جوانب العمل بما في ذلك التعيين،
الفصل ،التسريح من العمل ،األجر ،تحديد الوظيفة ،الترقيات ،التدريب ،الميزات االضافية وأي حالة أخرى أو شرط
أخر من العمل .ھذه القوانين تتطلب من صاحب العمل توفيرالتجھيزات المعقولة للموظف أو المتقدم للوظيفة ذو
اإلعاقة.

 ١ھذه نوع من اإلعاقة تعوق بصورة جوھرية نشاط رئيسي في الحياه عندما تكون مفعلة .من أمثلة اإلعاقات العرضية أو الساكنه
تتضمن الصرع ،إرتفاع ضغط الدم ،التصلب العصبي المتعدد  ،الربو ،مرض السكر ،اإلكتئاب الشديد ،إضطراب المزاج الثنائي،
الفصام ،والسرطان.
 ٢القانون أيضا يحمي األفراد من التمييز بناءاً على عالقاتھم بشخص ذو إعاقة ومن االذى بسبب معارضته للتمييز )حتي لو لم يكن
ھؤالء األشخاص نفسھم ذوي إعاقة( .على سبيل المثال ،فإنه غير قانوني التمييز ضد موظفة ألن زوجھا ذو إعاقة أو ألنھا قد
شھدت لصالح موظف اّخر قد تقدم يشكوى خاصة بالتمييز.

صفحة ٢/ ٥

 . ٤ما ھي األمثلة من "التجھيزات المعقولة"؟
أمثلة التجھيزات المعقولة يمكن أن تتضمن ،جدول عملي أكثر مرونة ،فترات راحة أكثر ،تغييرات في الجوانب
المادية في مكان العمل ) علي سبيل المثال سھولة الوصول أو التقليل من الضوضاء واإلضطرابات( أو التغيير في
عملية اإلشراف .ومن حق الموظف طلب أي تجھييز ألي شرط أو وضع في العمل يمكن أن يؤثر على إعاقة
الفرد .بصفة خاصة األفراد ذوي اإلعاقات الخاصة بالصحة العقلية يمكن أن يحصلوا على تجھيزات معقولة  ،على
سبيل المثال ،جدول عمل أكثر مرونة ،فترات راحة أكثر و أطول ،أيام أجازة للذھاب للجلسات االستشارية .أيا ً كانت
التجھيزات معقولة في حالة خاصة تشمل تحليل للحقائق المرتبطة بوضع خاص متضمنة التكاليف وقدرة صاحب
العمل على دفعھا.
و شبكة التجھيزات الخاصة بالعمل ) (Job Accommodation Networkھي مصدر جيد لألمثلة الخاصة
بالتجھيزات المعقولة في مكان العمل لألفراد ذوي اإلعاقة الخاصة بالصحة العقلية) .الرجاء اإلطالع على
.(http://askjan.org

 . ٥كيف يمكن للموظف الحصول على تجھيزات خاصة؟
الشخص ذو اإلعاقة يحتاج أن يسأل صاحب العمل أن يقوم بعمل التغيير المطلوب في مكان العمل إال إذا كانت
اإلعاقة وإحتياج التغييرات واضحة .ومع ذلك ،وقبل عمل أي تغييرات فعلى الفرد إبالغ صاحب العمل أن الموظف
لديه مشاكل في الصحة العقلية أو أي إعاقة أخرى .على الشخص أيضا ً أن يقوم بشرح كيف أن التغيير المطلوب
سيساعد في مجال العمل .وعلى صاحب العمل اإللتزام في المشاركة في العملية التفاعلية الخاصة بحاجة الموظف
للتجھيزات.

 .٦ھل يمكن ألي فرد غير الموظف أن يطلب تجھيزات خاصة؟
نعم .فرد من أفراد األسرة ،صديق ،شخص يعمل في المجال الطبي او أي شخص آخر يمكن أن يطلب تجھيزات
معقولة بالنيابة عن شخص ذو إعاقة.

 .٧ھل يجب أن يكون ھذا الطلب كتابة؟
ال .الطلبات المقدمة لطلب تجھيزات معقولة ليست بالضرورة أن تكون مكتوبة .الموظفون يمكن أن يقوموا بطلب
تجھيزات سواءا عن طريق المحادثة أو يمكنھم أن يقوموا باستخدام أي أسلوب آخر من أساليب االتصال .بينما طلب
تجھيزات خاصة ال يتطلب أن يقدم كتابيا ،تبادل المراسالت مع الموظفين كتابة يمكن أن يساعد في تجنب االلتباس
بخصوص ما سيحتاجه صاحب العمل من الموظف أو ماذا سيستطيع أو لن يستطيع صاحب العمل تقديمه ولماذا .

 .٨ماذا يجب علي صاحب العمل فعله؟
يجب أن يحافظ صاحب العمل على سرية طلب الموظف في الحصول على تجھيزات خاصة .وھذا يتضمن االحتفاظ
بالمعلومات الطبية في خزانة مؤمنة ومنفصلة .وھذا يعني أن الموظفين اآلخرين لن يمكنھم الوصول لھذه المعلومات
إال إذا كانوا مشرفين أو موظفين آخرين يجب أن يكونوا على علم بھذه المعلومات ألنھم سوف يقوموا بتوفير ھذه

صفحة ٣/ ٥

التجھيزات .والكشف غير المشروع من صاحب العمل للمعلومات السرية يمكن أن ينتج عنه منح تعويضات
للموظف .ويجب على صاحب العمل التشاور مع الموظف وإعطاء األھمية الرئيسية للتجھيزات التي طلبھا
الموظف .ويمكن لصاحب العمل إختيار بديل أقل تكلفة طالما ھذا اإلختيار مناسب ويلبي إحتياجات الموظف .يجب
على صاحب العمل توفير التجھيزات إال إذا كان فعل ھذا سوف يسبب صعوبة أو تكلفة بالغة لصاحب العمل
)"معاناة/ضائقة غير ضرورية"(.

 . ٩ھل يجوز لصاحب العمل طلب وثائق؟
نعم .عندما تكون الحاجة للتجھيزات غير واضحة  ،فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من الموظف الوثائق المنطقية
الخاصة باإلعاقة وقيود األداء الوظيفي .من حق صاحب العمل أن يعرف أن الموظف لديه إعاقة كما تم تعريفھا من
قبل قانون الوالية أو القانون الفيدرالي والتي من أجلھا يوجد إحتياج لتجھيزات مقبولة.

 .١٠ھل يمكن لصاحب العمل الحصول على سجالت الصحة العقلية؟
ال .فال يتطلب من صاحب العمل أن يطلب من الموظف أن يقدم سجالت تاريخ الصحة العقلية والتي ليست لھا عالقة
باإلعاقة أو بطلب التجھيزات المعقولة بموجب قوانين ال  ADAوال  .FEHAھذا الطلب للحصول على كافة
الوثائق ال يعتبر معقوال .فقط السجالت التي تحدد إذا كان الموظف عنده إعاقة كما ھو محدد بموجب قوانين ال
 ADAوال  FEHAوالتي مطلوب أن توضح أن الموظف يحتاج التجھيزات المعقولة التي طلبت بسبب قيود في
االداء الوظيفي مرتبط باإلعاقة ھي المسموحة.
في حالة عملية التعيين نفسھا ،وعلى حسب المرحلة في ھذه العملية  ،سجالت الصحة العقلية قد تكون أو ال تكون
مطلوب الكشف عنھا بموجب قوانين ال  ADAوال  .FEHAعلى سبيل المثال ،إذا تم تقديم عرض عمل ولكن قبل
بدء العمل نصت ال  ADAأن اإلفصاح عن المعلومات يعتبر مناسبا ً .ال  FEHAتنص على أن اإلفصاح عن
المعلومات يعتبر مناسبا ً فقط إذا كان مرتبطا ً بالعمل ويتفق مع ضرورة العمل.
عندما يكون قد مر أول يوم عمل وبموجب ال ADAوال  FEHAاإلفصاح عن المعلومات يعتبر مناسبا ً فقط إذا
كان مرتبطا ً بالعمل ويتفق مع ضرورة العمل.
اإلفصاح عن سجالت الصحة العقلية ال يكون مطلوبا ً في أي وقت قبل أن يكون قد تم تقديم عرض عمل.
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلطالع على  EEOCقانون دليل التنفيذ لألمريكيين ذوي اإلعاقات واإلعاقات
النفسية على الموقعhttp://www.eeoc.gov/policy/docs/psych.html :
نحن نريد ان نعرف رأيك! بعد قراءة ھذه النشرة الرجاء استكمال استفتاء الرأي البسيط اآلتي كي تعطينا رأيك.
النسخة اإلنجليزية http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html :
النسخة األسبانيةhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html :

صفحة ٤/ ٥

سلطة خدمات الصحة العقلية بكاليفورنيا (CalMHSA, California Mental Health Services
)، Authorityھي منظمة من حكومات المقاطعة تعمل لتحسين نتائج الصحة النفسية لألفراد ،العائالت
والمجتمعات .برامج الوقاية والتدخل المبكر والتي يتم تطبيقھا بواسطة  CalMHSAيتم تدعيمھا من المقاطعات من
خالل قانون خدمات الصحة العقلية )إقتراح  (Mental Health Services Act, Prop. 63) (٦٣والذي

وافق عليه الناخبون .إقتراح  ٦٣يقوم بتقديم التدعيم المادي واإلطار المطلوب لتوسيع خدمات الصحة النفسية
لألفراد الذين كانوا محرومين منھا سابقا ً وجميع الطوائف المتنوعة في والية كاليفورنيا.

صفحة ٥/ ٥

