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سیاست دسترسیپذیری و افراد دچار معلولیت
 .1هدف:
حصول اطمینان از اینکه خدمات زنان مهاجر اتاوا ( )IWSOوضعیت کلیه مراجعهکنندگان را ارتقا داده و به شیوهای برتر به
آنها خدماترسانی میکند ،از جمله افراد دچار دچار معلولیت؛
تشریح شیوهها و رویه های موجود برای کمک به شناسایی و رفع موانعی که جلوی دسترسی فرد به خدمات و منابع ارائه شده
توسط  IWSOرا میگیرند؛ و

حصول اطمینان از اینکه  IWSOبه الزامات استانداردهای دسترسیپذیری برای خدمات مشتریان ،مقررات  429/07انتاریو
تحت پوشش قانون دسترسیپذیری ساکنان دچار معلولیت در انتاریو مصوب سال  )AODA( ،2005و طرح خدمات قابل
دسترسی مشتری خدمات زنان مهاجر اتاوا عمل میکند.
 .2حوزه:

این سیاست در مورد تامین کاالها و خدمات توسط همه افراد و کارکنان که از طرف  ،IWSOبا هر ظرفیتی ،با مردم یا
اشخاص ثالث دیگر سر و کار دارند اعمال میشود .از جمله ،اما نه محدود به کارمندان ،سرپرستان ،مدیران ،داوطلبان،
پیمانکاران ،مشاوران ،مراجعهکنندگان و اعضای هیئت مدیره .این سیاست برای کلیه فعالیتهای انجام شده حین حضور در
محل  IWSOیا در مکان(های) دیگری که ممکن است افراد در نتیجه کار خود با  IWSOدر آنها مستقر شوند ،یا حین تعامل با
 IWSOدر زمینه کسب و کار ،فعالیتها یا رویدادهای اجتماعی ،اعمال میشود .این سیاست همچنین برای کلیه افرادی که در
تدوین سیاستها ،روشها و رویههای حاکم بر تامین خدمات و کاالها به مراجعهکنندگان ،مردم و اشخاص ثالث شرکت میکنند،
اعمال میشود.
این سیاست در نظر گرفته شده تا به نفع طیف کاملی از افراد دچار معلولیت باشد ،همانطور که در قانون حقوق بشر انتاریو و
 AODAتعریف شده است.
 .3بیانیه سیاست:
 IWSOمتعهد به ارائه خدمات و/یا برنامههای دیگری است که به زنان مهاجر در مسیرشان برای دستیابی به پتانسیلها و
تواناییهای کامل آنها کمک میکند IWSO.متعهد است که در ارائه خدمات به کلیه مراجعهکنندگان ،از جمله افراد دچار
معلولیت ،عملکرد عالی داشته باشد.
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 IWSOمتعهد است که با همه افراد به گونه ای رفتار کند که به آنها امکان دهد شأن انسانی و استقالل خود را حفظ کنند .ما به
یکپارچهسازی و فرصت برابر اعتقاد داریم .ما متعهد هستیم که نیازهای افراد دچار معلولیت را به موقع تامین کنیم و این کار
را با جلوگیری از بروز موانع دسترسیپذیری و با از میان برداشتن آنها و نیز تامین نیازهای دسترسیپذیری مطابق با
 AODAانجام خواهیم داد.
 IWSOهمچنین متعهد به حفظ محیط کاری فراگیر و سازگاری هایی مناسب و عملی برای کارکنان خود ،از جمله افراد دچار
معلولیت است.
 .4رویهها:
 1.1مسئولیتهای کارکنان ،از جمله کارمندان ،داوطلبان و مدیریت
از کارمندان ،داوطلبان و سایر کارکنان انتظار میرود که:
• وضعیت همه مراجعهکنندگان ،از جمله افراد دچار معلولیت را ارتقا داده و به شیوهای برتر به آنها خدماترسانی
کنند ،از جمله افراد دچار معلولیت؛
• اطمینان حاصل کنند که مطابق با این سیاست و رویههای مربوطه ،خدمات مشتری قابل دسترسی به همه
مراجعهکنندگان ارائه میشود؛
• در برنامههای تحصیلی و آموزشی  IWSOدر مورد دسترسیپذیری و معلولیتها شرکت کنند.
• در صورت درخواست ،اطالعات اضطراری موجود در دسترس عموم را به مراجعهکنندگان ارائه دهند؛
• طبق وظایف و مسئولیتهای خود خدمات اضطراری را ارائه دهند .کارمندان  IWSOدر صورت لزوم اطالعات
مربوط به پاسخ اضطراری انفرادی را به کارمندان دچار معلولیت ارائه میدهند؛ و
• این سیاست ،برنامه خدمات مشتری قابل دسترسی  IWSOو کلیه رویههای مربوطه ،از جمله قانون دسترسیپذیری
انتاریو را درک کرده و از آنها پیروی کنند.
از مدیریت انتظار میرود که کلیه مسئولیتهای کارکنان را انجام دهد ،و در کنار آنها:
•

•
•
•

با توجه به این سیاست ،قوانین دسترسیپذیری و قانون حقوق بشر انتاریو  ،در مورد افراد دچار معلولیت ،از
تحصیل و آموزش کارمندان ،داوطلبان و سایر کارکنان اطمینان حاصل کند .آموزش به روشی ارائه میشود که
بیشترین تناسب را با وظایف کارمندان ،داوطلبان و سایر کارکنان داشته باشد؛
سوابق آموزش دسترسیپذیری ارائه شده را حفظ کند ،از جمله تاریخهایی که در آنها آموزش ارائه شده و افرادی که
تحت این آموزشها قرار گرفتهاند؛
اطمینان حاصل کند که این سیاست به کارکنان ابالغ شده و به طور مداوم رعایت میشود؛
در طول برنامهریزی و اجرای برنامه ،طرح خدمات قابل دسترسی مشتری  IWSOرا اجرا کند؛
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•

•

گزارشها ،شکایات و مشکالت آشکار مربوط به اجرای برنامه و سیاست  IWSOرا که منجر به بروز یک مشکل
احتمالی یا اختالفی در ارتباط با این سیاست ،قوانین دسترسیپذیری ،قانون حقوق بشر انتاریو و طرح خدمات قابل
دسترسی مشتری  IWSOمیشود ،بررسی کند؛ و
تمام اقدامات معقول و منطقی را برای رسیدگی و حل هر مشکلی که ممکن است در مسیر  IWSOبرای تامین خدمات
و منابع برای افراد دچار معلولیت اختالل ایجاد کرده یا از آن جلوگیری کند ،انجام دهد.

 1.2تامین خدمات و منابع برای افراد دچار
خدمات زنان مهاجر اتاوا متعهد است که در ارائه خدمات به کلیه مراجعهکنندگان ،از جمله افراد دچار معلولیت ،عملکرد عالی
داشته باشد .ما دسترسیپذیری و فراگیری را در همه جنبههای ارائه برنامه و خدمات مشتری ترویج خواهیم داد.

 1.3ارتباطات
 IWSOبه گونهای با افراد دچار معلولیت ارتباط برقرار میکند که در این روند ،معلولیت آنها در نظر گرفته شود.

 .1.1وسیلهها و اقدامات کمکی
 IWSOبا بهره گیری از نهایت توانایی سازمان و کارکنان خود ،با ارائه کلیه وسیلهها و اقدامات کمکی مناسب به افراد دچار
معلولیت امکان می دهد به کاالهای ما دسترسی پیدا کرده و از خدمات ما استفاده کنند .ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که همه
کارکنان آموزش میبینند و با وسیله های کمکی مختلف که ممکن است به طور معمول حین دسترسی به کاالها و خدماتمان توسط
افراد دچار معلولیت مورد استفاده قرار گیرند ،آشنا هستند.
 IWSOافراد دچار معلولیت را به استفاده از وسیلههای کمکی شخصی خود جهت بهبود دسترسی به خدمات و منابع IWSO
تشویق میکند.
در مواردی که محلها ،ساختار ارائه برنامه یا سایر مشکالت سیستمی باعث جلوگیری از دسترسی مراجعهکننده به کاالها و
خدمات ما شوند ،تالش خواهیم کرد تا بالفاصله در حد توان خود مشکل را برطرف کنیم .عالوه بر این ،ما از طریق فرآیندهای
بررسی خود ،منبع مشکل را با هدف اصالح مسائل موجود در زمان حال و آینده قابل پیشبینی ،بررسی خواهیم کرد.

 1.4حیوانات کمکی
 IWSOاز افراد دچار معلولیت و حیوانات کمکی آنها استقبال میکند IWSO .به افراد دچار معلولیت اجازه میدهد تا سگ راهنما
یا حیوان کمکیشان را همراه خود به بخشهایی از محوطه که در دسترس عموم قرار دارد بیاورند.
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 1.4افراد پشتیبان
یک شخص دچار معلولیت که یک فرد پشتیبان وی را همراهی میکند ،اجازه خواهد داشت تا این فرد را همراه خود به
ساختمانهای ما بیاورد IWSO .اطمینان حاصل خواهد کرد که فرد دچار معلولیت ،حین حضور در ساختمانهای ما ،به فرد
پشتیبان خود دسترسی دارد.
در موقعیتهایی که اطالعات محرمانه یک مراجعهکننده باید مورد بحث قرار بگیرد ،کارمندان ،داوطلبان و سایر کارکنان
 IWSOباید برای حضور فرد پشتیبان ،از مراجعهکننده اجازه (کتبی یا شفاهی) کسب کنند .همچنین در شرایطی که موضوع
بحث درباره موارد محرمانه مطرح باشد ،امکان دارد مدیران از یک مراجعهکننده و یک فرد پشتیبان بخواهند تا آگاهی خود
را از مالحظات حفظ محرمانگی به صورت کتبی (یا به روشی دیگر) اعالم کنند.

برای افراد پشتیبان یا برای پذیرش در امکان و برنامههای  IWSOهزینهای دریافت نمیشود IWSO.سیاستهای ما در زمینه
افراد پشتیبان را از طریق اعالمیههای منتشر شده در اماکن و وب سایت ما به اطالع مراجعهکنندگان میرساند.

 1.4اعالمیه اختالل موقت
در صورت بروز اختالل از قبل برنامهریزی شده یا غیرمنتظره در خدمات یا تسهیالت برای مراجعهکنندگان دچار معلولیت،
 IWSOموضوع را سریعا از طریق یک اعالمیه منتشر شده به اطالع آنان خواهد رساند .این اعالمیه شامل اطالعاتی در
مورد دلیل اختالل ،مدت زمان پیشبینی شده طول کشیدن آن ،و شرحی درباره امکانات یا خدمات جایگزین در صورت وجود
خواهد بود.
این اعالمیه در وب سایت ما و در بخش ورودی دفتر  IWSOدر معرض دید قرار خواهد گرفت.

 1.4آموزش
 IWSOبه کارمندان ،داوطلبان و سایر افرادی که با مردم سر و کار دارد یا سایر اشخاص ثالث آموزش میدهد .همچنین باید
به افرادی که در تهیه سیاستها ،برنامهها ،روشها و رویههای مربوط به تهیه کاالها و خدمات ما مشارکت دارند ،آموزش
داده شود.
افراد در پستهای زیر آموزش خواهند دید:
•
•
•

کلیه کارکنان خط مقدم؛
کلیه متصدیان؛ و
همه مدیران و اعضای کمیته سیاستها و برنامهها

این آموزش ظرف یک ( )1ماه از استخدام شدن کارکنان یا هر روش دیگری که به واسطه آن به پستهای فوق رسیده باشند،
به آنها ارائه خواهد شد.
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آموزش شامل موارد زیر است:
• نگاهی کلی به قانون دسترسی پذیری ساکنان دچار معلولیت در انتاریو مصوب سال  2005و الزامات استاندارد خدمات
مشتری؛
• طرح خدمات قابل دسترسی مشتری خدمات زنان مهاجر اتاوا
• نحوه تعامل و ارتباط با افراد دچار انواع مختلف معلولیت؛
• نحوه تعامل با افراد معلولی که از وسیله(های) کمکی استفاده میکنند و یا به کمک حیوان(های) کمکی یا فرد(افراد)
پشتیبان نیاز دارند؛
• نحوه استفاده از تجهیزات و وسیله های موجود در محل یا جای دیگر که ممکن است در ارائه کاال یا خدمات به افراد
معلول کمک کند؛ و
• اقدامی که در صورت مشکل داشتن فرد معلول برای دسترسی به و خدمات و کاالهای خدمات زنان مهاجر اتاوا ،باید
انجام داد.
همچنین در صورت ایجاد تغییرات در طرح خدمات قابل دسترسی مشتری  IWSOنیز کارکنان آموزش خواهند دید.

 1.4روند بازخورد
مراجعهکنندگانی که مایل به ارائه بازخورد در مورد نحوه ارائه کاال و خدمات  IWSOبه افراد معلول هستند ،میتوانند از طریق
ایمیل ،به صورت شفاهی یا از طریق صندوق پیشنهادات  IWSOبازخورد خود را ارائه دهند.
کلیه بازخوردها در اختیار مدیر برنامه قرار خواهد گرفت IWSO .طی  5روز کاری به بازخوردها پاسخ خواهد داد.
مطابق با رویههای معمول مدیریت شکایت و وظایف و مسئولیتهای مرتبط با محافظت از اطالعات محرمانه ،به شکایات
رسیدگی خواهد شد .این مسئولیت هر یک از کارکنان است که متوجه دغدغههای کارکنان ،مراجعهکنندگان و بازدیدکنندگان
 IWSOباشند و دغدغههای مربوط به دسترسیپذیری را برطرف کنند.

 1.14اعالمیه در دسترس بودن
 IWSOاز طریق انتشار اعالمیهای در وب سایت ما یا نصب اعالمیه در محل ورودی دفتر  ،IWSOبه عموم مردم اطالع خواهد
داد که این سیاست و طرح خدمات قابل دسترسی مشتری  IWSOدر صورت درخواست در دسترس هستند.

 1.11روند بررسی و حل و فصل
مدیران  IWSOکه مشکلی را شناسایی میکنند که مانع دسترسی فرد دچار معلولیت به خدمات یا کاالهای  IWSOمیشود یا
مدیران  IWSOکه شکایت ،گزارش و بازخوردی دریافت میکنند ،باید بالفاصله موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
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مدیران  IWSOباید بالفاصله برای حل مشکل بنیادی اقدام کنند .کلیه گزارشها و رویدادهای مربوط به عدم رعایت این
سیاست ،طرح خدمات قابل دسترسی مشتری  IWSOو کلیه رویههای مرتبط ،از جمله قانون دسترسیپذیری انتاریو ،باید
مورد بررسی ،و حل و فصل قرار گرفته و کلیه اقدامات انجام شده توسط  IWSOباید در یک گزارش حل و فصل مشکل
دسترسیپذیری  IWSOمستند شوند.
مکاتبات و ارتباطات مربوط به رویداد ،بررسی و حل و فصل باید مطابق با سیاست حریم خصوصی  IWSOباشند.
سازگاریها و دسترسیپذیری در محل کار

1.12

 IWSOمتعهد است تا یک محیط کار عاری از موانع را فراهم کرده و احترام به همه افراد را ترویج کند .برای انجام این
تعهد ،در مواردی که محیط کار یک فرد شاغل ،تاثیر تبعیضآمیزی بر توانایی وی برای مشارکت کامل در فعالیتهای
مربوط به کار دارد IWSO ،سازگاریهایی را برای افراد شاغل فراهم میکند IWSO .تمام تالش معقوالنه و به دور از ایجاد
سختی ناروا را برای ایجاد محیط کاری تا حد امکان عاری از موانع به کار خواهد بست.

 1.12.1درخواست سازگاری
افراد شاغل برای درخواستهای از روی حسن نیت خود جهت ایجاد سازگاری ،مشمول بازخواست نمیشوند.
این مسئولیت فرد شاغل است که درخواست برای ایجاد سازگاری در محل کار را به صورت کتبی به سرپرست یا مدیر خود
ارائه دهد .دریافت کلیه درخواستهای کتبی ایجاد سازگاری طی  5روز کاری تایید شده و طی  30روز کاری به آنها پاسخ
داده خواهد شد IWSO.تا حد امکان و طبق قانون ،از محرمانه بودن اطالعات مربوط به درخواست سازگاری اطمینان
حاصل میکند.
 1.12.2طرح سازگاری
پس از دریافت درخواست ایجاد سازگاری ،یک مدیر باید یک پیشنویس ایجاد سازگاری تنظیم کند که میتواند شامل موارد
زیر باشد:
•
•
•
•
•

شرح محدودیتها و نیازهای مربوط به فرد متقاضی ایجاد سازگاری ،شامل ارزیابیها و اطالعات کسب شده از هر
کارشناسی که با وی مشورت شده است؛
هرگونه ترتیباتی که از سوی کارشناسان برای ارزیابی در نظر گرفته شده باشد؛
شناسایی مناسبترین سازگاری؛
مراحلی که باید برای فراهم کردن سازگاری مناسب مطابق با یک برنامه زمانی برداشته شود؛ و
دالیلی که ،در صورت وجود ،بر اساس آن امکان ایجاد سازگاری وجود ندارد.

یک نسخه از طرح سازگاری پس از تکمیل در اختیار فرد متقاضی ایجاد سازگاری قرار میگیرد .یک نسخه از دالیل رد
درخواست سازگاری از سوی  IWSOدر اختیار متقاضی قرار میگیرد.
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اگر رد درخواست ایجاد سازگاری باعث شود فرد احساس کند که مورد تبعیض واقع شده ،باید سیاست ضد نژادپرستی و ضد ظلم
اجرا شود.

 1.13نظارت ،بازبینی و اصالحات برای این سیاست یا سایر سیاستها
 IWSOحداقل سالی یک بار این سیاست و میزان تاثیرگذاری طرح خدمات قابل دسترسی مشتری  IWSOرا مورد بازبینی قرار
میدهد.
هر یک از سیاستهای  IWSOکه به شأن انسانی و استقالل افراد معلول احترام نگذارند و موجب ارتقای آن نشوند ،اصالح یا
حذف خواهند شد.
 .4ضمائم
 4.1تعاریف
وسیله کمکی — یک ابزار فنی کمکی ،وسیله ارتباطی یا ابزار دیگری است که برای حفظ یا بهبود تواناییهای عملکردی افراد
معلول استفاده میشود .وسایل کمکی شخصی معموال وسیلههایی هستند که مشتریان همراه خودشان میآورند ،مانند صندلی
چرخ دار ،واکر یا کپسول اکسیژن شخصی که ممکن است برای اموری مثل شنیدن ،دیدن ،برقراری ارتباط ،حرکت ،تنفس،
به خاطر سپردن و/یا خواندن به آنان کمک کند.
سازگاری  -به از میان برداشتن موانع اطالق میشود که در صورت برطرف نشدن آنها ،یک فرد واجد شرایط و دارای صالحیت
از انجام وظایف اساسی شغلی خود بازمیماند .سازگاریها ممکن است شامل به دست آوردن یا تغییر دادن تجهیزات ،ایجاد امکان
دسترسی آسان به امکانات ،اصالح برنامههای زمانی کاری و تخصیص مجدد کارها یا سایر تغییرات مشابهی که مناسب تشخیص
داده میشوند باشد.
معلولیت — عبارت معلولیت آن گونه که در قانون دسترسیپذیری ساکنان دچار معلولیت در انتاریو ،مصوب سال  ،2005و
قانون حقوق بشر انتاریو آمده ،به حالت زیر اطالق میشود:
• هر درجهای از ناتوانی ،ضعف ،نقص عضو یا بدشکلی جسمی که در اثر آسیبدیدگی جسمی ،نقص مادرزادی یا
بیماری ایجاد شده باشد که بدون ایجاد محدودیت در کلیات گفته شده ،عبارت است از دیابت قندی ،صرع ،آسیب مغزی،
هر درجه ای از فلج ،قطع عضو ،کمبود هماهنگی فیزیکی ،نابینایی یا اختالل بینایی ،ناشنوایی یا اختالل شنوایی ،عدم
توانایی در سخن گفتن یا اختالل گفتاری ،یا اتکای فیزیکی به سگ یا حیوان راهنمای دیگر یا صندلی چرخدار یا سایر
لوازم یا وسیلههای درمانی؛
• عارضهای مبنی بر نقص ذهنی یا ناتوانی رشدی؛
• ناتوانی در یادگیری ،یا اختالل عملکردی در یک یا چند روند مرتبط با درک یا استفاده از نمادها یا زبان گفتاری؛
• یک اختالل روانی؛ یا
• یک آسیبدیدگی یا معلولیت که مطابق با قانون ایمنی و بیمه محل کار ،مصوب سال  ،1997برای آن مزایا مطالبه یا
دریافت شده است.
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تبعیض به معنای «رفتار یا برخورد متاثر از طبقه یا دستهبندی به جای رفتار یا برخورد بر اساس لیاقت فردی است که
میتواند برای امتیاز دادن (رفتار ویژه به نفع فرد) یا سلب امتیاز کردن (رفتار ویژه به ضرر فرد) به و از یک گروه یا فرد
خاص مورد استفاده قرار بگیرد .تبعیض و آزار و اذیت بر اساس مواردی چون جنسیت ،گرایش جنسی ،نژاد ،نسب ،محل
تولد ،منشا قومی ،تابعیت ،رنگ پوست ،عقیده ،سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت خانوادگی یا معلولیت ،نقض قانون حقوق بشر
انتاریو ( )OHRCمحسوب میشود.
سگ راهنما — یک سگ کاری بسیار آموزش دیده است که برای کمک به حرکت ،ایمنی و افزایش استقالل افراد نابینا ،در
یکی از مراکز ذکر شده در مقررات  58انتاریو مطابق با قانون حقوق افراد نابینا آموزش دیده است.
کارکنان — مطابق با این سیاست ،کارکنان شامل کلیه کارمندان (اعم از تماموقت دائمی ،نیمهوقت و غیر رسمی) و سایر افراد
مانند داوطلبان ،پیمانکاران ،ارائهدهندگان خدمات به روش برونسپاری و افراد و نهادهای وابسته میشوند.
حیوان کمکی —مطابق با مقررات  429/07انتاریو ،زمانی به یک حیوان ،نام حیوان کمکی متعلق به یک فرد دچار معلولیت
داده میشود که:
•
•

به وضوح مشخص باشد که این حیوان به دالیل مرتبط با معلولیت فرد ،توسط وی به کار گرفته میشود؛ یا
فرد نامه ای از سوی یک پزشک یا پرستار ارائه داده باشد که تایید کند وی به دالیل مرتبط با معلولیت ،به این حیوان
نیاز دارد.

سگ کمکی  -مطابق با قانون حفاظت و ارتقای بهداشت ،مقررات  562aانتاریو
به غیر از سگهای راهنمای مخصوص نابینایان ،سگهایی با نام کمکی شناخته میشوند که:
•
•

برای یک فرد عادی به راحتی آشکار باشد که این سگ به عنوان یک سگ کمکی متعلق به یک فرد دچار معلولیت
پزشکی عمل میکند؛ یا
فردی که به این سگ نیاز دارد ،بتواند در صورت درخواست ،نامهای از سوی یک پزشک یا پرستار ارائه دهد که
در آن تایید شود این فرد به یک سگ کمکی نیاز دارد.

فرد پشتیبان  -مطابق با مقررات  429/07انتاریو ،منظور از شخص پشتیبان در ارتباط با یک فرد دچار معلولیت ،شخص
دیگری است که به منظور کمک به برقراری ارتباطات ،حرکت ،مراقبتهای شخصی ،نیازهای پزشکی یا دسترسی به کاالها
و خدمات ،وی را همراهی میکند.
سختی ناروا — این عبارت به آستانهای اشاره دارد که یک سازمان بر مبنای آن درخواستی را میپذیرد ،بدون اینکه ریسکی
برای سالمت و ایمنی درخواست کننده یا سایر افراد ،اختالل جدی برای دیگران یا در مسیر ارائه خدمات یا هزینههای بیش از
اندازه در پی داشته باشد.
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محل کار — به هر مکانی اطالق میشود که کار یک سازمان در آن محل انجام میشود.
 4.2طرح خدمات قابل دسترسی مشتری خدمات زنان مهاجر اتاوا
(ضمیمه شده)
 4.3سیاست ضد نژادپرستی و ضد ظلم
 4.1منابع
استانداردهای دسترسیپذیری برای خدمات مشتریان .وزارت توسعه اقتصادی ،اشتغال و زیرساختها ،دولت انتاریو.
تاریخ آخرین دسترسی 21 ،ژانویه
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/customerservice/plan2015
template.aspx
سیاست خدمات مشتری قابل دسترسی پیشاهنگی کانادا .پیشاهنگی کانادا.
تاریخ آخرین دسترسی 22 ،ژانویه
http://www.scouts.ca/vstk/pdf/training/scouts-canada-accessible-customer-service-2015
policy.pdf
سیاست دسترسیپذیری .مرکز علوم بهداشت سانی بروک.
تاریخ آخرین دسترسی 23 ،ژانویه
http://sunnybrook.ca/content/?page=care-access-policy-welcome.2015
 4.4قوانین مرتبط ()Related Legislation

دسترسیپذیری برای ساکنان دچار معلولیت در انتاریو مصوب سال  ،)AODA( 2005استانداردهای دسترسیپذیری برای
خدمات مشتریان ،مقررات انتاریو  ،429/07قانون حقوق بشر انتاریو مصوب سال .1990
قانون حقوق افراد نابینا ،مقررات  58انتاریو ،مصوب سال .1990
قانون حفاظت و ارتقای بهداشت ،مقررات  562aانتاریو
قانون ایمنی و بیمه محل کار مصوب سال 1997
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Acknowledgment

I have read, understood and agree to abide by the terms of this Accessibility and Persons
with Disability Policy.

Name (Print Name)

Signature
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