هل أنا مؤهل للحصول على
المساعدة من وكالة حقوق
المعاقين في مين ()DRM؟
قد تكون مؤهالً للحصول على خدمات DRM
إذا:
 تشكو من إعاقة ،وتعتقد أن حقوقك المدنية
قد انتهكت ،أو أنه تم التمييز ضدك بسب
إعاقتك؛
 تشكو من إعاقة وأنت بحاجة للمساعدة
على الحصول على التكنولوجيا المسا ِعدة؛
 تحصل حاليا ً على ( SSIدخل ضمان
إضافي) أو ( SSDIدخل الضمان
االجتماعي لإلعاقة) ،وأنت بحاجة
للمساعدة بقضايا متعلقة بالتوظيف؛
 تسعى للحصول على خدمات إلصابة في
الدماغ؛
 لديك أسئلة حول حقك باالقتراع و/أو حقك
بسهولة الوصول إلى االقتراع؛ أو
 أنت ولي أمر طفل معاق وتم حرمان
طفلك من الحصول على خدمات تربوية
مشتملة أو تم انتهاك حقوق الطفل
التربوية.
هذا المنشور متوفر بصيغ بديلة عند الطلب.
ال تميّز مؤسسة حقوق المعاقين في مين ( )DRMعلى
أساس الجنس أو العرق أو اللون أو األصل الوطني أو
الدين أو اإلعاقة أو السن أو الميول الجنسية في
برامجها أو أنشطتها.

حقوق المعاقين في مين
DISABILITY RIGHTS MAINE
 42شارع ستون ،جناح 402
أغوستا ،والية مين 02440

حقوق
المعاقين في مين

24 Stone Street, Suite 204
Augusta, ME 04330

تلفون( 800.452.1948 :صوتي/كتابي للص ّم)
( 207.626.2774صوتي/كتابي للص ّم)
فاكس207.621.1419 :

بريد إلكترونيadvocate@drme.org :
جدنا على فيسبوك

Facebook

وكالة حقوق المعاقين في مين مدعومة بمنح من إدارة
اإلعاقات الفكرية والتنموية ،ومركز خدمات الصحة
العقلية ،وإدارة خدمات إعادة التأهيل ،وإدارة الضمان
االجتماعي ،وإدارة خدمات الموارد الصحية ،ووالية
مين ،ومستشفى أكاديا ،ولجنة الخدمات القانونية
المدنية ،والهبات الخاصة.

"إن أهداف الوطن الالئقة تجاه
األشخاص المعاقين هي ضمان تكافؤ
الفرص والمشاركة الكاملة والعيش
المستقل واالكتفاء االقتصادي الذاتي"
 -قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات لعام 0991

حقوق المعاقين في مين مؤسسة من فئة )501(c)(3
الهبات معفية من الضرائب ومقبولة بامتنان
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ما هي DRM
حقوق المعاقين في مين؟
 DRMهي وكالة حقوق المعاقين التابعة
لوالية مين ،هدفها حماية ومناصرة
األشخاص ذوي اإلعاقات .يعني هذا أننا
نمثل هؤالء األشخاص الذين انتهكت
حقوقهم ،أو الذين كانوا ضحية التمييز على
أساس إعاقتهم .كما نق ّدم دورات تدريب على
تلك الحقوق ونناضل من أجل اإلصالح في
السياسات العامة المتعلقة باإلعاقة والمعاقين.
تؤمن وكالة  DRMبأنه من حق األشخاص
ذوي اإلعاقات أن:
 يُعاملوا باحترام ويكونوا بمنأى عن
اإلساءة؛
 يتحكموا بالقرارات التي لها تأثير على
حياتهم؛
 الحصول على الخدمات والدعائم
الضرورية للعيش المستقل؛

من هم األشخاص الذين تدافع
 DRMعن حقوقهم؟
تقوم وكالة حقوق المعاقين في مين DRM
بتمثيل األفراد الذين:
 يفون بشروط األهلية لالنخراط في أحد
برامجنا؛
 لديهم مشكلة تقع في أولويات برامجنا؛

ما الذي يمكن لـ DRM
مساعدتي عليه؟
برنامج شروطه الخاصة .ولكن عموما ً
لكل
ٍ
تتدخل  DRMللمساعدة في أنواع المشاكل
التالية :
 اإلساءة ،اإلهمال ،وانتهاكات الحقوق
األساسية؛

 يسعون للحصول على المساعدة على حل
مشكلة تتعلق بإعاقتهم؛

 سوء استعمال العزلة والتقييد والمداواة
القسرية وغيرها من المكرهات؛

 لديهم مشكلة جديرة يمكن حلها بالقنوات
القانونية.

 الحرمان من العالج في إطار التأهيل أو
إعادة التأهيل ،أو العالج الطبي ،أو
عالج الصحة العقلية؛

كما وتتخذ الوكالة قرارات في الحاالت حسب
توافر االموارد لديها.

 اإلستغالل المالي؛
 الحرمان من األطر الموحدة؛

للمزيد من المعلومات حول شروط األهلية
وأولويات البرامج ،يرجى زيارة موقعنا على
شبكة اإلنترنت أو االتصال بمكتبنا.

 التمييز في التوظيف ،اإلسكان،
التعديالت التكييفية في النطلق العام ،أو
في الخدمات الحكومية؛
 الحرمان من تربية مشتملة أو من خدمات
انتقالية؛

 يكون لهم فرص للعمل والمساهمة في
مجتمعهم؛
 توفّر لهم الفرص المتكافئة التي يتمتع بها
غيرهم من أفراد المجتمع؛ و

 توفير إمكانية استعمال التكنولوجيا
المسا ِعدة؛
 حقوق االقتراع؛ و

 يشاركوا بشكل كامل في كافة جوانب
الحياة االجتماعية :التربية والعمل
ومجتمعهم المحلي.

 قضايا العودة إلى العمل.
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