Albany, NY 12211

אַיין איבערבליק פון דער אַקט פון אמעריקאנער מיט אומפעיקייטן:

דיין רעכט און סייכלדיקע אַקאַמאַדיישאַנז אונטער ADA
די אמעריקאנער מיט אומפעיקייטן אקט ) ,(ADAאָנגענומען אין  ,1990איז אַ ציווילע רעכט געזעץ וואָס פּארווערט
דיסקרימינאַציע קעגן מענטשן מיט אומפעיקייטן אין אַלע געביטן פון ציבור לעבן ,אַריי ַנגערעכנט דזשאָבס ,שולן,
טראַנספּערטיישאַן און אַלע עפנטלעך און פּריוואַט ערטער ,וואָס זענען אָפן פֿאַר די אַלגעמיינע ציבור .די  ADAאיז צעטיילט
אין פינף טיטלען )אָדער סעקשאַנז( וואָס פאַרבינדן צו פאַרשידענע געביטן פון ציבור לעבן.

טיטל  - Iבאַשעפטיקונג
• דעזיגנירט צו העלפֿן מענטשן מיט אומפעיקייטן צוטריט צו די זעלבע באַשעפטיקונג געלעגנהייטן און בענעפיטן אז פאַראַנען
פאר מענטשן אָן אומפעיקייטן • .פאסט צו באלעבאסן מיט  15אָדער מער ארבעטער • .פארלאנגט פון באלעבאסן צו צושטעלן
סייכלדיקע אַקאַמאַדאצייע צו קוואַליפיצירט ַאפּליקאַנטן אָדער ארבעטער .א "סייכלדיקע אַקאַמאַדאצייע" איז אַ ענדערונג וואָס
קען נישט פאַרשאַפן די באַלעבאָס "איבעריק נויט" )צו פיל שוועריקייט אָדער קאָסט( • .דיפינירט אומפעיקייטן ,עסטאבליצירט
די פירונג
פֿאַר דער געהעריק אַקאַמאַדיישאַן פּראָצעס ,עס ווענדט מעדיצינישע איגזאַמינאצייעס און אויספארשונג און דיפינירט "דירעקט
סאַקאָנע" ווען עס זענען ריזיקן פון היפּש שאָדן צו די געזונט אָדער זיכערקייט פון דער יחיד אָנגעשטעלטער מיט אַ אומפעיקייט
אָדער אנדערע • .רעגולירט און דורכפירט דורך די יו.עס .גלײַכמאסיק באַשעפטיקונג קאָמיסיע.
http://www.eeoc.gov/laws/types/ d i s a b i l i t y . c f m

טיטל  - IIפּובליק באַדינונגען :שטאַט און לאקאלע רעגירונג
• פאַרווערט דיסקרימינאציע אויף דער באזע פון אומפעיקייט דורך "עפֿנטלעכע ענטיטיז" ,וואָס זענען פראגראמען ,באדינוגען
און אַקטיוויטעטן ָאפּערירט דורך שטאַט און לאקאלע רעגירונגען • .בעדארפט עפנטלעך ענטיטיז )פראגרם ,באַדינונגען און
אַקטיוויטעטן ַאפּערייטאַד דורך שטאַט און היגע רעגירןנגען( צו זיין צוטריטלעך פֿאַר מענטשן מיט אומפעיקייטן • .באווייזט
באדערפענישן פֿאַר זיך-עוואַלואַצייע און פּלאַנירונג; דורכפירט גליי ַך עדנערונגען צו פּאַליטיק ,פּראַקיטיק און פּראָצעדורעס ווו
נייטיק צו אויסמיידן דיסקרימינאַציע; אידענטיפצירט אַרקיטעקטואַל גרעמעץ; און קאַמיוניצירט איפעקטיוולי מיט מענטשן מיט
געהער ,זעאונג און רעדן אומפעיקייטן • .רעגולירט און דורכפירט דורך די יו.עס .דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט.
http://www.ada.gov

טיטל  - IIIעפֿנטלעכע אַקאמאדאצייעס און באַדינונגען וואָס זענען ָאפּעראַטעד דורך פּריוואַטע ענטיטיז
• פאַרווערט ערטער פון עפנטלעך אַקאַמאַדאצייעס פון דיסקרימינירן מענטשן מיט אומפעיקייטן .עפֿנטלעכע אַקאמאדאצייעס
אַריי ַננעמען פּריוואַט-אָונד ,ליסט אָדער ַאפּערייטאַד איינריכטונגען ווי האָטעלס ,רעסטוראַנטן ,ריטעייל סוחרים ,דאָקטער
ביראס ,גאָלף קאָרסאַז ,פּריוואַטע שולן ,ספּאָרט סטאַדיומס ,קינאָס און אַזוי אויף • .שטעלט די מינימום סטאַנדאַרדטן פֿאַר
צוגאנג פֿאַר אָלטעריישאַנז ,ניי ַ קאַנסטראַקשאַן און שלאַבאַן באַזיי ַטיקונג .דערלויבט געשעפטן צו מאַכן "סייכלדיקע ענדערונגען"
צו זייער געוויינטלעך וועגן צו טאָן זאכן ווען זיי דינען מענטשן מיט אומפעיקייטן • .פארלאנגט אַז געשעפטן נעמען סשריט נייטיק
צו איבערגעבן עפעקטיוולי מיט קלייענטן מיט זעאונג ,געהער און רעדן אומפעיקייטן • .רעגולירט און דורכפירט דורך די יו.עס.
דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייטhttp://www.ada.gov .

טיטל  - IVטעלעקאָמוניקאצייע
• פארלאנגט טעלעפאָן און אינטערנעט קאָמפּאַניעס צו צושטעלן אַ ניישאַנווייד סיסטעם פון אינטערסטייט און אינטראַסטייט
טעלאַקאַמיוניקאצייע רילעיי באַדינונגען וואָס לאזן מענטשן מיט געהער און רעדן אומפעיקייטן צו איבערגעבן איבער דעם
טעלעפאָן • .פארלאנגט פֿאַרמאַכט קַאפּטיאָנינג פון פעדעראַל פאַנדעד מודעות באַדינונגען • .רעגאלירט דורך די פעדעראלע
קאָממוניקאַצייע קאַמישאַןhttp://www.fcc.gov .

רעגיאָנען פון באדינונגען :לאנג איילאַנד , ,קווינס , ,סטאַטען איילאנד,
נידעריקער הודסאָן וואלי
בראָנקס,
n
נורט קאונטי
קַאפּיטאַל דיסטריקט,
אויבערשטער הודסאָן וואַלי,

ברוקלין,

מאַנהאַטאַן,

טיטל  - Vפאַרשידן טנאָים
• כּולל פאַרשידענע פּראַוויזשאַנז וואס זענען שייך צו די  ADAאין גאנצן ,אַריי ַנגערעכנט זיין שייכות צו אנדערע געזעצן,
שטאַט אימיונאַטי ,זיי ַן פּראַל אויף פאַרזיכערונג פּראַוויידערז און בענעפיטן ,פאַרווערונג קעגן ריטאַליאיישן און קאָוערשאַן,
אומלעגאַלע נוצן פון דרוגס און אַדוואָקאַטן באצאל • .גיט אַ רשימה פון זיכערע טנאָים וואָס זענען נישט גערעכנט ווי
אומפעיקייטן.

טראַנספּאָרטאַציע
• פּובליק טראַנספּאָרטאַציע פארשלאגט דורך אַ שטאַט אָדער היגע רעגירונג )אַזאַ ווי אויטאָבוס און פּאַסאַזשיר באַן )רעלס(
דינסט איז באדעקט דורך טיטל  IIפון די  • .ADAטראַנספּארטאציע פארשלאגט דורך אַ פּריוואַט פירמע )אַזאַ ווי טאַקסיקאַבז,
אַערָאפּאָרט שאַטאַלז און אינערסיטי אויטאָבוס פירמעס( איז באדעקט דורך טיטל  • .IIIדי יו .עס .דעפּאַרטמענט פון
טראַנספּאָרטאַציאָן ,פעדעראלע דורכפאָר אַדמיניסטריישאַן ,באפרייט אינפֿאָרמאַציע ,גיידאַנס און רעגולאצייעס וועגן עפנטלעך
 http://www.fta.dot.govאַ ד אַ
טראַנספּערטאציאַן און די .
http://www.fta.dot.gov/ada
פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע קאָנטאַקטThe United States Department of Justice, Civil Rights Division (201) 514- :
Tele- phone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716 or visit https://www.justice.gov/crt/disability- /4609
rights-section-responsibilities

רעגיאָנען פון באדינונגען :לאנג איילאַנד , ,קווינס , ,סטאַטען איילאנד,
נידעריקער הודסאָן וואלי
בראָנקס,
n
נורט קאונטי
קַאפּיטאַל דיסטריקט,
אויבערשטער הודסאָן וואַלי,

ברוקלין,
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