
   

 الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا مركز 

   

 1  لى الخدمات إاإلعاقات وسهولة الوصول سياسة عامة بشأن 

 

 

 نافذة المفعول: فوًرا    12السياسة العامة رقم: 

 2015يناير/كانون الثاني  27آخر مراجعة وإقرار:  2015يناير/كانون الثاني  27تاريخ إقرار السياسة أول مرة: 

مركز الخدمات للنساء  تم إقرارها من طرف: مجلس إدارة  

 IWSOالمهاجرات في أوتاوا 

  2015يناير/كانون الثاني  27التاريخ: 

 

 

   سهولة الوصول إلى الخدمات لألشخاص المعاقينسياسة عامة / بشأن 

 

 الغاية:  .1

يدعم ويخدم بكل امتياز جميع  (IWSO)التأكد من أن مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا  

 المراجعين/المراجعات، بما في ذلك األشخاص المعاقين. 

 

تلخيص الممارسات واإلجراءات التي يتم تطبيقها للمساعدة على تحديد الحواجز التي تعيق قدرة االنسان على الوصول  

 لخدمات والموارد التي يقدمها المركز وإزالتها؛ و بسهولة إلى ا

 

مقاييس سهولة الحصول على   مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا يلبي الشروط المطلوبة فيالتأكد من أن 

تشريع سهولة الحصول على الخدمات لألشخاص المعاقين في بموجب  429/07الخدمات للعمالء، الئحة أونتاريو رقم 

سهولة الحصول على الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات  والخطة بعنوان  (AODA) 2005أونتاريو، 

   للنساء المهاجرات في أوتاوا.

 

 اإلطار العام   .2

 

والخدمات من طرف جميع األشخاص والعاملين/العامالت الذين يتعاملون   المواردتنطبق هذه السياسة العامة على تقديم 

، بأي صفة كانت، بما في ذلك  الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاواأي طرف ثالث نيابة عن مركز  مع ور أومع الجمه

، الموظفين/الموظفات، والمشرفين/المشرفات، والمدراء، والمتطوعين/المتطوعات، على سبيل المثال ال الحصر

والمتعاقدين، والمستشارين، والمراجعين/المراجعات، وأعضاء مجلس اإلدارة. وتنطبق هذه السياسة العامة على جميع 

الشخص موجودًا بسبب   النشاطات التي تجري أثناء وجود الشخص في موقع المركز أو في مواقع أخرى حيث قد يكون

الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا، أو أثناء قيام ذلك الشخص بأعمال، أو نشاطات أو مناسبات  عمله/عملها مع مركز 

اجتماعية لصالح المركز. كما تنطبق هذه السياسة العامة أيضـًا على جميع األشخاص الذين يشاركون في تنمية وتطوير  

والموارد  ارسات واإلجراءات الخاصة بالمركز والتي تحكم عملية تقديم الخدمات السياسات العامة، والمم

 للمراجعين/المراجعات، والجمهور وأطراف ثالثة.     

 

مدونة أونتاريو  تهدف هذه السياسة العامة توفير الخدمات لنطاق كامل من األشخاص المعاقين، حسب التعريف الوارد في 

 .   (AODA)وفي   لحقوق االنسان

 

 بيان السياسة العامة:   .3

 

يلتزم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بتقديم الخدمات والبرامج التي ستساعد النساء المهاجرات في رحلتهن  

لتحقيق كامل إمكاناتهن. كما يلتزم المركز بتقديم خدمات متميزة لجميع المراجعين/المراجعات، بما في ذلك األشخاص  

 المعاقين.  
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بمعاملة جميع األشخاص بطريقة تسمح لهم المحافظة على كرامتهم  ء المهاجرات في أوتاواالخدمات للنسايلتزم مركز 

األفراد المعاقين بدون تأخير، وسنفعل ذلك من  احتياجاتبتلبية واستقالليتهم. إننا نؤمن باالندماج وتكافؤ الفرص. ونلتزم 

المتثال لكل متطلبات سهولة الوصول على خالل منع وإزالة الحواجز التي تعرقل سهولة الوصول إلى الخدمات وا

 .        AODAالخدمات بموجب 

 

بشكل   لعاملين/العامالت فيها احتياجاتتلبية وتأمين أيضـًا بالمحافظة على بيئة عمل تتميز بالشمولية والمركز  كما يلتزم

 ، بما في ذلك األشخاص المعاقين.  معقول وعملي

 

 اإلجراءات:   .4

 

 مسؤوليات العاملين/العامالت بما في ذلك الموظفين، والمتطوعين واإلدارة   1- 4

 

 األعمال التي يُنتَظر أن يقوم بها الموظفون/الموظفات، والمتطوعون/المتطوعات وغيرهم من طاقم العاملين في المركز:  

في ذلك األشخاص   تعزيز ودعم جميع المراجعين/المراجعات في المركز وتقديم خدمة ممتازة لهم، بما •

 المعاقين؛  

التأكد من توفير خدمات يسهل الحصول عليها لجميع المراجعين/المراجعات في المركز طبقـًا لهذه السياسة   •

 العامة واإلجراءات المتعلقة بها؛ 

 ؛  والمواردالمشاركة في برامج التعليم والتدريب التي يقدمها المركز عن سهولة الحصول على الخدمات  •

 المراجعين/المراجعات بمعلومات الطوارئ المتوفرة علنـًا بطريقة يسهل الحصول عليها عند الطلب؛  تزويد  •

تقديم خدمات طوارئ طبقـًا لواجباتهم ومسؤولياتهم. سيقوم موظفو مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا  •

طوارئ تتناسب مع كل شخص  بتقديم معلومات للموظفين/الموظفات من ذوي اإلعاقات للتصرف في حالة ال

 عند الحاجة؛ و  حسب حالته الفردية 

سهولة الحصول على الخدمات  الخطة بعنوان فهم هذه السياسة العامة وااللتزام بها، باإلضافة إلى  •

وجميع اإلجراءات المتعلقة بها، بما في    للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا

 ذلك تشريع سهولة الحصول على الخدمات في أونتاريو.   

 باإلضافة إلى:  ت كما يُتوقع أن تقوم اإلدارة بجميع المسؤوليات الخاصة بالعاملين/العامال

ة  التأكد من توفير التعليم والتدريب لجميع الموظفين/الموظفات، والمتطوعين/المتطوعات وكاف •

هذه السياسة العامة، وقوانين سهولة الحصول على الخدمات في  بخصوص العاملين/العامالت في المركز 

وذلك فيما يتعلق باألشخاص المعاقين. سيتم توفير التدريب بطريقة تتناسب   ومدونة حقوق االنسانأونتاريو 

وغيرهم من طاقم العاملين   على أفضل ما يمكن مع واجبات الموظفين/الموظفات، والمتطوعين/المتطوعات،

 في المركز؛  

 

االحتفاظ بسجالت عن التدريب على سهولة الحصول على الخدمات الذي يتم تقديمه، بما في ذلك تاريخ كل  •

 دورة من دورات التدريب واألشخاص الذين تم تقديم هذا التدريب لهم؛  

 

 التأكد من نقل هذه السياسة العامة للعاملين/العامالت في المركز وتطبيقها باستمرار؛  •

 

سهولة الحصول على الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء  ان بعنوتطبيق الخطة  •

 وذلك من خالل التخطيط للبرامج وتقديمها؛   المهاجرات في أوتاوا
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مراجعة التقارير، والشكاوى والقضايا الملحوظة المتعلقة بتقديم البرامج والسياسة العامة لمركز الخدمات لنساء  •

المهاجرات في أوتاوا التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل محتملة أو خالف فيما يتعلق بهذه السياسة العامة،  

سهولة الحصول  بعنوان والخطة  االنسان مدونة حقوقووقوانين سهولة الحصول على الخدمات في اونتاريو، 

 ؛ و  على الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا

 

اتخاذ جميع اإلجراءات المعقولة لمعالجة وتسوية أي مشكلة يمكن أن تتعارض مع، أو تمنع، المركز من تقديم  •

    الخدمات والموارد لألشخاص المعاقين. 

 والخدمات لألشخاص المعاقين   المواردتقديم  4-2 

يلتزم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بتقديم خدمات ممتازة لجميع المراجعين/المراجعات بما في ذلك األشخاص   

 المعاقين. وسنقوم بتعزيز سهولة الحصول على الخدمات والشمولية في جميع مجاالت تقديم البرامج والخدمات.     

 التواصل 4-3 

اجرات في أوتاوا على ضمان التواصل مع أي شخص معاق بأسلوب يأخذ في عين االعتبار يحرص مركز الخدمات للنساء المه 

 اإلعاقة التي يعاني منها هذا الشخص.  

 واألجهزة المساِعدة   الُمِعّدات 4- 4 

وذلك من  ومواردنامن الحصول على خدماتنا يحرص مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا على تمكين الشخص المعاق  

. وسنضمن أن جميع خالل تقديم جميع المعدات واألجهزة المساِعدة الممكنة ضمن أفضل إمكانات المركز والعاملين/العامالت فيه 

العاملين/العامالت في المركز يتمتعون بالتدريب على مختلف المعدات المساعدة التي يمكن أن تكون شائعة االستعمال من طرف   

 من المركز.    والمواردات من ذوي اإلعاقات أثناء حصولهم على الخدمات المراجعين/المراجع 

كما سيعمل المركز على تشجيع األشخاص المعاقين على استعمال الُمعدّات واألجهزة المساعدة الخاصة بهم وذلك لتحسين  

     إمكانية الحصول على الخدمات والموارد في المركز.   

المسائل البنيوية تمنع الشخص المستفيد من خدمات المركز من  كلية تقديم البرامج أو غيرها من وهي المركز،  مبنىوحيثما يكون  

هذا الشخص وتلبيتها بأفضل ما لدينا من  احتياجاتسهولة الحصول على هذه الخدمات أو الموارد، فإننا سنبذل جهدنا لتأمين  

ك المسألة بهدف معالجة المشاكل الحالية والمحتملة مستقبالً خالل  كما أننا، باإلضافة لذلك، سنقوم بمراجعة مصدر تلإمكانات.  

 عملية المراجعة.   

 

   المساعدةحيوانات  4-5 
 

يرحب مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا باألشخاص المعاقين وحيوانات المساعدة الخاصة بهم. وسيسمح المركز  

لألشخاص المعاقين باصطحاب كلب المرافقة لألشخاص الكفيفين أو أي حيوان مساعدة آخر معهم إلى المناطق المفتوحة   

 للجمهور في المبنى.  

 

 

 الذين يقدمون الدعم األشخاص  4-6 
  

يسمح مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا للشخص المعاق الذي يرافقه/يرافقها شخص آخر للدعم باصطحاب هذا  

الشخص داخل مبنى المكتب. وسيضمن المركز أن يتمكن الشخص المعاق من سهولة الوصول إلى الشخص الذي يقدم الدعم 

 ى. أثناء وجوده/وجودها داخل المبن 

 

أما في الحاالت التي يمكن أن يتم خاللها مناقشة معلومات سرية تتعلق بالشخص المعاق، فإن الموظفين/الموظفات،  

والمتطوعين/المتطوعات وغيرهم من العاملين/العامالت في المركز يجب أن يحصلوا على موافقة من الشخص المعاق المستفيد  

 أثناء هذه المناقشة.   ح للشخص الذي يقدم الدعم أن يكون حاضًرامن خدمات المركز، خطيـًا أو شفهيـًا، تسم
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كما يحق لمدراء األقسام في المركز أن يطلبوا من الشخص المعاق المستفيد من خدمات المركز والشخص الذي يقدم الدعم أن 

سرية والخصوصية حيثما يصرحوا خطيـًا )أو بأي طريقة أخرى( أنهم يفهمون جميع االعتبارات الخاصة بالمحافظة على ال 

 يجري البحث في أمور تخضع للسرية والخصوصية.   

 

 

لن يتم تحصيل أي رسوم مقابل خدمات الشخص الذي يقدم الدعم أو مقابل السماح بدخولهم مبنى المركز وبرامجه. وسيقوم  

بسياستنا العامة فيما يتعلق  مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بإشعار المراجعين/المراجعات من ذوي اإلعاقات

 موقعنا على االنترنت.  وعبرباألشخاص الذين يقدمون الدعم وذلك من خالل مذكرة يتم نشرها في داخل مكاتبنا 

 

 إشعار بشأن توقف الخدمات مؤقتـًا 4-7
 

إذا حصل أي توقف غير متوقع، أو مخطط له مسبقـًا، في الخدمات أو التسهيالت التي نقدمها لألشخاص المعاقين، فإن مركز 

الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا سيقوم بإبالغ المستفيدين من الخدمة فوًرا عن طريق مذكرة يتم نشرها بوضوح. وستشمل  

توقف، وطول المدة المتوقعة لهذا التوقف في تقديم الخدمات، وشرحـًا لتسهيالت أو خدمات  هذه المذكرة معلومات عن سبب هذا ال

 بديلة، في حال توفرها.  

 

 سيتم نشر هذه المذكرة عبر موقعنا على االنترنت وعلى مدخل مكتب مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا.  

 

 التدريب   4-8
 

المهاجرات في أوتاوا التدريب للموظفين/الموظفات والمتطوعين/المتطوعات وغيرهم من  سيقدم مركز الخدمات للنساء 

األشخاص الذين يتعاملون مه الجمهور أو أي أطراف ثالثة نيابة عنهم. كما سيتوفر التدريب أيضـًا لألشخاص الذين يتولون 

 بتوفير خدماتنا ومواردنا. وضع وتطوير السياسات العامة، والخطط، والممارسات واإلجراءات التي تتعلق

 

 سيتم تدريب األشخاص في المناصب التالية: 

 

 جميع الموظفين/الموظفات على الخط األمامي؛   •

 جميع مدراء األقسام؛   •

 جميع المدراء العامين وأعضاء لجنة البرامج والسياسات العامة   •

 

من توظيفهم في المركز أو حصولهم على أي من  ( 1وسيتم تقديم هذا التدريب لطاقم العاملين في المركز خالل شهر واحد )

 المناصب المذكورة أعاله.  

 

 

 

 سيشمل التدريب األمور التالية: 

والشروط المطلوبة  2005تشريع سهولة الحصول على الخدمات لألشخاص المعاقين في أونتاريو، نظرة عامة على  •

 بموجب معيار الخدمات للزبون/العميل؛ 

سهولة الحصول على الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في بعنوان الخطة  •
 ؛ أوتاوا

 كيفية التعامل والتواصل مع األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات؛   •

معاقين يستعملون معدات مساعدة أو يحتاجون مساندة من حيوان/حيوانات المساعدة أو  كيفية التعامل مع أشخاص  •

 الشخص/األشخاص الذين يقدمون الدعم؛ 

المتوفرة في الموقع مباشرة أو غير ذلك من األجهزة التي قد تساعد على تقديم معدات الجهزة واألكيفية استعمال  •

 الخدمات والموارد لألشخاص المعاقين؛ و 

ماذا يمكن عمله إذا تعرض الشخص المعاق لصعوبة في الحصول على الخدمات والموارد التي يقدمها مركز  •

 الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا.

سهولة الحصول على  املين/العامالت في المركز عندما تحدث تغييرات في الخطة بعنوانكما سيتم تدريب الع •
 .  الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا
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 االنطباعات و التعليقات تقديم آلية 4-9
 

للنساء المهاجرات في أوتاوا لتقديم  مات  دوانطباعاتهم على األسلوب الذي يتبعه مركز الخإذا أراد أحد المراجعين/المراجعات تقديم تعليقاتهم 

الخدمات والموارد لألشخاص المعاقين، فإنهم يستطيعون ذلك بواسطة البريد االلكتروني، أو شفهيـًا أو من خالل صندوق االقتراحات  

 الخاص بالمركز. 

 

 أيام عمل.   5إلى مديرة البرنامج. وسيقدم المركز الرد على هذا التعليق أو المالحظة خالل وسيتم تحويل جميع التعليقات واالنطباعات 

 

على   أما الشكاوى فيتم التعامل معها طبقـًا إلجراءاتنا المعتادة فيما يتعلق بإدارة الشكاوى وواجباتنا ومسؤولياتنا فيما يتعلق بالمحافظة 

وظفة في المركز مسؤولية االنتباه واالهتمام بأي تساؤالت أو هموم من طرف أي  خصوصية وسرية المعلومات. ويتحمل كل موظف/م 

فيما يتعلق بسهولة الحصول   مخاوف أو تساؤالت لديهم  موظف/موظفة في المركز، وأي من المراجعين/المراجعات والزائرين وتسوية أي

 على الخدمات والموارد.   

 

 مذكرة بشأن توفر المعلومات  4-10
 

سهولة الحصول على الخدمات  بعنوان ار الجمهور أن هذه السياسة العامة والخطة عمركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بإشسيقوم 
متوفرة عند الطلب وذلك من خالل نشر إشعار بذلك عبر موقعنا  للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا

 دخل إلى مكاتبنا.  على االنترنت وعلى الم

 

 آلية المراجعة وتسوية المشاكل  4-11
 

إذا حدد أحد مدراء األقسام في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا وجود مشكلة تعيق سهولة الحصول على خدمات المركز أو  

فسيتم إجراء تحقيق فوري للنظر في هذه  إذا استلموا شكوى، أو تقرير أو تعليق يتعلق بهذا الموضوع  أوموارده بالنسبة لشخص معاق، 

 المسألة.  

 

 

  يجب على مدراء األقسام في مركز الخدمات لنساء المهاجرات في أوتاوا القيام فوًرا بإجراء لتسوية المشكلة. إن جميع التقارير والحوادث

الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات  سهولة الحصول على بعنوان والخطة  التي تتضمن عدم االلتزام بهذه السياسة العامة 
وجميع اإلجراءات المتعلقة بذلك، بما فيها تشريع سهولة الخصول على الخدمات في أونتاريو، سيتم التحقيق   للنساء المهاجرات في أوتاوا

ق بسهولة الحصول على خدمات  تقرير عن تسوية مشكلة تتعلفيها، وتسويتها ويتم توثيق جميع اإلجراءات التي اتخذها المركز في 

   .   وموارد مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا

هذا الحادث، والتحقيق وتسوية المشكلة فسوف تحترم سياسة المركز بشأن المحافظة على السرية  أما االتصاالت والتواصل بشأن 

 والخصوصية.    

 

 العاملين/العامالت في مكان العمل وسهولة الحصول على الخدمات والموارد   احتياجاتتلبية وتأمين  4-12
 

يلتزم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بتوفير مكان عمل خاٍل من الحواجز ويشجع على احترام جميع األشخاص. ويقوم  

مالت فيه وذلك في الحاالت حيث تؤدي بيئة عمل أحد  العاملين/العا احتياجاتالمركز، من أجل تحقيق هذا االلتزام، بتلبية وتأمين 

قدرة هذا الموظف/الموظفة على المشاركة بشكل كامل في نشاطات ذات عالقة   على تأثير له صفة تمييز عنصريالموظفين/الموظفات إلى 

ان العمل تكون خالية من أي حواجز  سيبذل المركز كل جهد معقول فيما عدا التعرض لمشقة ال مبرر لها من أجل إيجاد بيئة في مكبالعمل. 

   بقدر اإلمكان.  

 

 العاملين/العامالت في المركز  احتياجاتطلبات لتلبية  4-12-1
 

 لن يتعرض العاملون/العامالت في المركز ألي قصاص أو إجراءات انتقامية بسبب تقديمهم طلبات عن حسن نية لتأمين احتياجاتهم.  

يتحمل الموظف/الموظفة مسؤولية تقديم طلب خطيـًا إلى المشرف المباشر أو مدير القسم، لتلبية احتياجاته/احتياجاتها في مكان العمل. 

يوم عمل. ويضمن مركز الخدمات   30أيام عمل وسيتم الرد عليها خالل  5تالم أي طلب خطي من هذه الطلبات خالل وسيتم اإلقرار باس

المحافظة على خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بطلب تلبية احتياجات أحد العاملين/العامالت في المركز  للنساء المهاجرات في أوتاوا 

 لقانون.   إلى أبعد حد ممكن وضمن ما يفرضه ا

 



   

 الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا مركز 

   

 6  لى الخدمات إاإلعاقات وسهولة الوصول سياسة عامة بشأن 

 

 

 الخطة لتلبية احتياجات العاملين/العامالت في المركز   4-12-2
 

عندما يستلم أحد المدراء طلبـًا لتلبية احتياجات أحد الموظفين/الموظفات، سيقوم المدير بوضع مسودة خطة لهذا الغرض قد تتضمن األمور  

 التالية: 

وصفـًا الحتياجات الشخص الذي تقدم بالطلب واألمور التي يعجز عن القيام بها، بما في ذلك التقييمات والمعلومات من أي   •

 شخص مختص أو خبير تمت استشارته/استشارتها؛  

 أي ترتيبات تم القيام بها إلجراء تقييمات من طرف الخبراء؛   •

 الموظف/الموظفة؛  تحديد الترتيبات األفضل لتلبية احتياجات  •

 الخطوات الواجب اتخاذها لتلبية االحتياجات المالئمة للموظف/الموظفة ضمن فترة زمنية معينة؛ و   •

    ِجدت. أسباب عدم إمكانية تلبية احتياجات الموظف/الموظفة، إن وُ  •

 

 

وسيتم إرسال نسخة من خطة تلبية احتياجات الموظف/الموظفة على الشخص الذي تقدم بهذا الطلب عند استكمال الخطة. كما سيتم إرسال  

نسخة من األسباب التي دفعت مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا على رفض طلب تلبية احتياجات الموظف/الموظفة إلى  

 دم بهذا الطلب.   الشخص الذي تق

 

 

وإذا شعر الشخص الذي ُرفض طلبه/طلبها لتلبية احتياجات خاصة أن هذا الرفض يتضمن تمييزاً ضده/ضدها، فيجب العودة إلى السياسة  

 العامة بخصوص مكافحة العنصرية ومكافحة القمع واالضطهاد والتماس التوضيح منها. 

 

 

 لعامة أو غيرهامراقبة، ومراجعة وتعديل هذه السياسة ا 4-13
 

سهولة الحصول على الخدمات  سيقوم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بمراجعة هذه السياسة العامة ومدى فعالية الخطة بعنوان 
 مرة واحدة على األقل كل عام.   للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا

  تحترم كرامة واستقاللية األشخاص المعاقين وتشجع على تعزيزها سيتم تعديلها أو حذفها.  إن أي سياسة عامة للمركز ال

 

 

 

 المالحق -5
 

 مصطلحات  1- 5

جهاز مساعدة تقني، أو معدات للتواصل أو أي أداة أخرى يمكن استعمالها للمحافظة على القدرات الوظيفية لألشخاص   –  وسيلة مساعدة

مثالً: الكرسي المتحرك  ،المعاقين أو تحسينها. المِعدّات المساِعدة الشخصية هي المعدات بالتحديد التي يجلبها المراجعون/المراجعات معهم

والتي يمكنها جميعـًا أن تساعد على السمع، الذي يساعد على المشي، أو أسطوانة/خّزان األكسجين الشخصي  walkerبعجالت، أو الووكر 

 الرؤية، التواصل، التحرك، التنفس الذاكرة و/أو القراءة.  

 

إزالة الحواجز التي تمنع أي شخص مؤهل بشكل كامل فيما عدا تلك اإلعاقة عن القيام  يشير إلى  – تلبية احتياجات الموظف/الموظفة

بواجبات عمله/عملها األساسية. إن تلبية احتياجات هذا الشخص يمكن أن تتضمن الحصول على بعض التجهيزات أو تعديلها، جعل المرافق  

لعمل وإعادة توزيع األعمال، أو أي تعديالت أخرى قد تكون مناسبة أو  العامة أكثر سهولة للوصول إليها أو استعمالها، تعديل جداول ا

 ضرورية.  

 

مدونة حقوق  وفي  ،2005تشريع سهولة الحصول على الخدمات لألشخاص المعاقين في أونتاريو، اإلعاقة: ورد تعريف كلمة إعاقة في 
   ، كما يلي: في أونتاريو االنسان

 

أو العجز، أو العاهة البدنية، أو التشويه كانت قد نجمت عن إصابة جسدية، أو عيب ِخلقي منذ   أي درجة من اإلعاقة الجسمانية، •

إصابة الدماغ، أي درجة من  الوالدة أو مرض وهذا يشمل، بدون حصر عمومية المذكور أعاله، مرض السكري، الصرع، 

الصمم أو إعاقة السمع، الَخَرس أو إعاقة  إعاقة البصر، العمى أو الشلل، بتر أحد األعضاء، انعدام التناسق او االنسجام البدني، 

كلب المساعدة أو أي حيوان آخر أو استعمال كرسي متحرك بعجالت أو أي معدات أو تجهيزات  او االعتماد على  ،الكالم

 عالجية؛ 



   

 الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا مركز 
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   حالة من الضعف العقلي أو اإلعاقة في النمو؛   •

 من اآلليات التي تتضمنها عملية فهم أو استعمال الرموز أو اللغة المحكية؛    إعاقة تعليمية، أو خلل وظيفي في واحد أو أكثر •

 خلل عقلي؛ أو   •

  فيإصابة أو إعاقة تمت المطالبة بمخصصات من أجلها أو تم استالم هذه المخصصات بموجب برنامج التأمين الذي تمت إقامته   •

   .1997العمل والتأمين،  في مكان سالمةالتشريع 

 

 

ويعني "المعاملة أو التقدير تأثًرا بطبقة أو فئة معينة بدالً من الميزات الشخصية، والتي يمكن استعمالها إيجابيـًا )معاملة مميزة  التمييز

إن التمييز أو المضايقة واإلزعاج على أساس الجنس، أو التوجه  لصالح..( أو سلبيـًا )معاملة مميزة ضد..( مجموعة معينة أو فرد." 

األصول واألسالف، أو مكان المنشأ، أو األصول االثنية، أو المواطنة والجنسية، أو اللون، أو المذهب، أو الوضع  الِعرق، أو الجنسي، أو 

 .   (OHRC)لمدونة حقوق االنسان في أونتاريو أو اإلعاقة يعتبر مخالفة  ،االجتماعي، أو الوضع العائلي
 

تشريع أونتاريو تحت البند   58الالئحة  رب تدريبـًا عاليـًا في إحدى المراكز الواردة فيكلب عامل مدني ويع – مرافقة المكفوفينكلب 
 وذلك لتوفير حرية الحركة، والسالمة وزيادة االستقاللية لألشخاص الكفيفين.   ،حقوق األشخاص الكفيفين

 

  مبدوام كامل، أو دوام جزئي او دوا الدائمين)هذا التعبير، ألغراض هذه السياسة العامة، جميع الموظفين/الموظفات  يشمل  – طاقم العاملين

    والهيئات التابعة للمركز.  دي الخدمة من مصادر خارجيةومز اقدين،تع، مثالً: المتطوعين/المتطوعات، الموغيرهممتقطع( 

 

 ، إذا:  أونتاريو، يعتبر الحيوان كحيوان خدمة للشخص المعاق 429/07هو وارد في الالئحة كما  – حيوانات الخدمة

 

 تها، أو  إعاقكان من الواضح أن الحيوان يتم استعماله من قبل الشخص المعني ألغراض تتعلق بإعاقته/ •

يحتاج هذا الحيوان ألسباب تتعلق  إذا قام الشخص المعني بتقديم رسالة من الطبيب أو الممرضة تؤكد أن ذلك الشخص  •

 بإعاقته/إعاقتها. 

 

المكفوفين، يُعتبر كلب  الكلب، غير كلب مرافقةأونتاريو،  562الالئحة حماية الصحة وتعزيزها، هو وارد في تشريع كما  – كلب الخدمة

 خدمة إذا:  

 

 ؛ أو الكلب يقوم بوظيفة كلب الخدمة للشخص الذي يعاني من إعاقة طبيةأن  للشخص العادي كان من الواضح •

تؤكد أن الشخص المعني يحتاج  كان الشخص الذي يحتاج هذا الكلب يستطيع أن يقدم عند الطلب رسالة من الطبيب أو الممرضة  •

 كلب خدمة.  

 

أونتاريو، الشخص الذي يقدم الدعم يعني، فيما يتعلق بالشخص المعاق، أنه   429/07هو وارد في الالئحة كما  – الشخص الذي يقدم الدعم

الحاجات   وأالرعاية الشخصية،  وأ حرية الحركة،  وأشخص آخر يرافق الشخص المعاق ليقدم له/لها المساعدة في التواصل مع اآلخرين، 

 .  الموارد ولة الحصول على الخدمات ولطبية أو سها

 

ف/الموظفة بدون التسبب في خطر  إلى أقصى حد تستطيع أي مؤسسة أن تصله من أجل تلبية احتياجات الموظ تشير  – مشقة ال مبرر لها

   م الخدمات أو كلفة باهظة.  أو لعملية تقدي  ،عرقلة كبيرة لعمل اآلخرين وحياتهملصحة وسالمة الموظف المعني أو غيره، أو 

 

 الموقع الذي يتم فيه القيام بأعمال المؤسسة.    علىيشير  – مكان العمل

 

 

 

 الخدمات للمراجعين/المراجعات في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا سهولة الحصول على بعنوان الخطة  2- 5

 )مرفقة(  

 

 السياسة العامة لمكافحة العنصرية ومكافحة القمع واالضطهاد   3- 5
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   المراجع 5-4
 

، وزارة التنمية االقتصادية، والتوظيف والبنية التحتية، حكومة  لخدمة للزبونمقياس سهولة الحصول على الخدمات والموارد لتوفير ا

 . 2015يناير  21تاريخ أونتاريو. متوفر ب 

http://mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/customerservice/plan_template.aspx   

 

 2015يناير  22متوفر بتاريخ كندا. كشافة  .سهولة الحصول على خدمات الزبونلكشافة كنـدا من أجل  السياسة العامة

http://scouts.ca/vstk/pdf/training/scounts-canada-accessible-customer-service-policy.pdf 

 

 2015يناير  23متوفر بتاريخ علوم الصحة. لبروك   انيصمركز . سهولة الحصول على الخدمات والمواردالسياسة العامة ل 

http://sunnybrook.ca/content/?page=care-access-policy-welcome 

 

 

 تشريعات ذات عالقة 
 

   (AODA) 2005لألشخاص المعاقين في أونتاريو،  تشريع سهولة الحصول على الخدمات والموارد
 

  أونتاريو 429/07الالئحة   لخدمة للزبون،اسهولة الحصول على الخدمات والموارد لتوفير  مقاييس

 

   1990في أونتاريو، وق االنسان  مدونة حق
 

 أونتاريو   1990، 58تشريع حقوق األشخاص الكفيفين، الالئحة 
 

   1997تشريع السالمة في مكان العمل والتأمين، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/customerservice/plan_template.aspx
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 إقرار  

 

 .   لسهولة الحصول على الخدمات والموارد لألشخاص المعاقينلقد قرأت، وفهمت وأوافق على االلتزام بشروط وأحكام هذه السياسة العامة 

 

 

 

_________________________ 

 االسم )الكتابة بوضوح(  

 

 

   

_________________________      __________________________ 

 تاريخ التوقيع          التوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


