عنوان السياسة:
سهولة الوصول واالستخدام
التوجيه:
OPR-POL-001
تاريخ السريان:
06/26/2015

القسم:
العمليات

الملخص
تلتزم وكالة  OPRHPببذل كل الجهود المعقولة لضمان سهولة وصول الزائرين من ذوي القدرات المختلفة كلها إلى منشآت
وبرامج وخدمات الوكالة واستخدامها .وستضمن الوكالة االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ،وقانون البناء بوالية
نيويورك وأحكام قانون والية نيويورك لحقوق اإلنسان بشأن الترتيبات التيسيرية العامة لتحسين سهولة الوصول واالستخدام
لكل أعضاء المجتمع.
السياسة
تتحقق سهولة الوصول واالستخدام لكل متنزهات الوالية والمواقع التاريخية والبرامج والخدمات التي توفرها الوكالة من خالل
التصميم الفعلي ومعدات االستجمام التكيُّفي المخصصة والموارد التوضيحية والترتيبات التيسيرية المعقولة.


ستلتزم كل المنشآت والمسارات المبنية حديثًا أو الخاضعة للتجديد بدرجة كبيرة التزا ًما وثي ًقا بأحدث معايير التصميم
المخصص لسهولة الوصول واالستخدام.



سيتم تقييم كل المنشآت والمسارات القائمة بالفعل للتحقق من مدى االمتثال وفق أحدث المعايير وسيتم تصميم وتنفيذ
درجة في سجل الوالية أو السجل
خطة لمعالجة وإصالح السمات غير الممتثلة .وفي الممتلكات المؤهلة أو ال ُم َ
الوطني لألماكن التاريخية ،سيتم تصميم خطة المعالجة واإلصالح من خالل استشارة مكتب الحفاظ على التراث
التاريخي للوالية ووفقًا لسياسات  OPRHPالخاصة بحماية الموارد الثقافية.



ستلتزم كل البرامج والخدمات المصممة حديثًا والتي تقدمها الوكالة إلى العامة التزا ًما وثيقًا بأحدث معايير سهولة
الوصول واالستخدام.



سيتم تقييم كل البرامج والخدمات المتوفرة بالفعل للتحقق من مدى االمتثال وفق أحدث المعايير وستتم صياغة وتنفيذ
خطة لمعالجة وإصالح لكل البرامج أو الخدمات غير الممتثلة.



سيتم توجيه كل طلبات توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة إلى موظفي المنشأة وتحقيقها حسب أقصى نطاق
قابل للتننفيذ.



مسموح بالكراسي المتحركة في أي مساحة مفتوحة الستخدام المشاة .وتعريف الكرسي المتحرك هو أنه أي جهاز
يعمل يدويًا أو يتحرك بدعم الطاقة والذي يكون مصم ًما في األساس لالستخدام من قِبل شخص مصاب بإعاقة حركية
وغرضه األساسي التحرك في األماكن الداخلية و/أو الخارجية.
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ووفقًا لمستندات  OPRHPالتوجيهية ،سوف يُسمح لألفراد ذوي اإلعاقة الحركية باستخدام األجهزة األخرى
للحركة المدعومة بالطاقة (" )"OPDMD ،power-driven mobility devicesفي كل المواقع المالئمة في
خطرا على سالمة المستخدم أو أفراد المجتمع اآلخرين ممن
متنزهات الوالية والمواقع التاريخية ،ما لم :أ) تشكِل
ً
يستخدمون المنشأة ،ب) سوف يؤدي هذا االستخدام إلى أثر عكسي على الموارد الطبيعية أو التاريخية .ستُطلب
التصاريح التي تصدر في المنشأة بشأن أجهزة معينة ،ويمكن طلب التسجيل عقب الوصول إلى المنشأة .قد يتم
تحديد حدود السرعة المعقولة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالسالمة وسيتم نشرها و/أو إدراجها في التصاريح.
وفي بعض المواقف ،يمكن السماح بـ  OPDMDخالل بعض الفترات ،ولكن يُمنع استخدامها خالل فترات
االستخدام العالي .على سبيل المثال ،يمكن السماح بها في مسارات معينة خالل أيام األسبوع ،ولكن تُمنع في
عطالت نهاية األسبوع عندما يؤدي ارتفاع أعداد الزائرين إلى جعل التشغيل عبر المسار غير آمن.



سيُسمح لحيوانات الخدمة ،الحاصلة على التدريب الفردي لتنفيذ األعمال أو أداء المهام لمصلحة شخص من ذوي
اإلعاقة ،في كل المواقع بغض النظر عن القيود األخرى لسياسة الحيوانات األليفة ،وهذا ما لم يشكِل وجودها
خطرا على أنفسها أو األفراد اآلخرين من العامة الذين يستخدمون المنشأة .وليس مطلوبًا وجود شهادة أو تعريف
ً
شخص ما باإلفصاح عن
للحيوان بأنه حيوان خدمة ولن يُطلب ذلك .وال يجوز في أي حال من األحوال مطالبة
ٍ
نوع إعاقته .وعندما ال تكون الحاجة لحيوان الخدمة واضحة ،قد يُسأل الشخص الذي لديه الحيوان :أ) عما إذا
كان حيوان الخدمة مطلوبًا بسبب اإلعاقة ،ب) وعن نوع العمل أو المهام التي تم تدريب الحيوان على تنفيذها.
وتعريف الكالب العالجية هي أنها تلك الكالب التي تقدم الدعم العالجي والعاطفي .وال تُعد الكالب العالجية من
حيوانات الخدمة وتتم معاملتها وفقًا لسياسة المنشأة الخاصة بالحيوانات األليفة.



سيم توفير المعلومات بشأن سهولة الوصول واالستخدام للمنشآت والبرامج بطريقة ميسورة من خالل موقع ويب
الوكالة أو في المنشآت لدينا وسيتم إدراجها في المنشورات والمواد المعلوماتية.



سيتم تدريب موظفي الوكالة ،التي تقتضي مسؤوليتهم التفاعل مع العامة ،على فهم واستيعاب مسؤولياتهم وكيفية
االستجابة للطلبات المتعلقة بالمعلومات والترتيبات التيسيرية المعقولة.



وستعتمد الوكالة على جهود المجموعة االستشارية التي تتكون من أعضاء يمثِلون األفراد ذوي األنواع المختلفة
لإلعاقة.

معلومات أخرى ذات صلة
قانون حقوق اإلنسان بوالية نيويورك ،المادة 15
قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
قانون البناء بوالية نيويورك
َّ
مستند  OPRHPالتوجيهي المؤقت بشأن استخدام أجهزة الحركة المختلفة المدعومة بالطاقة في المتنزهات والمواقع
التاريخية في والية نيويورك ( 14أكتوبر )2011
التاريخ
 09/07/2011سياسة سهولة الوصول واالستخدام التي أصدرها المفوض .Rose Harvey
 06/26/2015مراجعة وإعادة صياغة سياسة  2011مع إجراء تغييرات بسيطة على المحتوى.
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