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  :ןטייקיעפמוא טימ רענאקירעמא ןופ טקַא רעד ןופ קילברעביא ןייַא 
 
 

  ADA רעטנוא זנַאשיידַאמַאקַא עקידלכייס ןוא טכער ןייד
 טרעווראּפ סָאוו ץעזעג טכער עליוויצ ַא זיא ,1990 ןיא ןעמונעגנָא ,)ADA( טקא ןטייקיעפמוא טימ רענאקירעמא יד
 ,ןלוש ,סבָאשזד טנכערעגַניירַא ,ןבעל רוביצ ןופ ןטיבעג עלַא ןיא ןטייקיעפמוא טימ ןשטנעמ ןגעק עיצַאנימירקסיד
 טלייטעצ זיא ADA יד .רוביצ עניימעגלַא יד רַאֿפ ןפָא ןענעז סָאוו ,רעטרע טַאווירּפ ןוא ךעלטנפע עלַא ןוא ןַאשייטרעּפסנַארט
 .ןבעל רוביצ ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ וצ ןדניברַאפ סָאוו )זנַאשקעס רעדָא( ןעלטיט ףניפ ןיא

 
  גנוקיטפעשַאב - I לטיט 
 ןענַארַאפ זא ןטיפענעב ןוא ןטייהנגעלעג גנוקיטפעשַאב עבלעז יד וצ טירטוצ ןטייקיעפמוא טימ ןשטנעמ ןֿפלעה וצ טרינגיזעד •
 ןלעטשוצ וצ ןסאבעלאב ןופ טגנאלראפ • .רעטעברא רעמ רעדָא 15 טימ ןסאבעלאב וצ טסאפ • .ןטייקיעפמוא ןָא ןשטנעמ ראפ
 סָאוו גנורעדנע ַא זיא "עייצאדַאמַאקַא עקידלכייס" א .רעטעברא רעדָא ןטנַאקילּפַא טריציפילַאווק וצ עייצאדַאמַאקַא עקידלכייס
  טריצילבאטסע ,ןטייקיעפמוא טריניפיד • .)טסָאק רעדָא טייקירעווש ליפ וצ( "טיונ קירעביא" סָאבעלַאב יד ןפַאשרַאפ טשינ ןעק
 גנוריפ יד
 טקעריד" טריניפיד ןוא גנושראפסיוא ןוא סעייצאנימַאזגיא עשיניצידעמ טדנעוו סע ,סעצָארּפ ןַאשיידַאמַאקַא קירעהעג רעד רַאֿפ
 טייקיעפמוא ַא טימ רעטלעטשעגנָא דיחי רעד ןופ טייקרעכיז רעדָא טנוזעג יד וצ ןדָאש שּפיה ןופ ןקיזיר ןענעז סע ןעוו "ענָאקַאס
 .עיסימָאק גנוקיטפעשַאב קיסאמכַײלג .סע.וי יד ךרוד טריפכרוד ןוא טרילוגער • .ערעדנא רעדָא

http://www.eeoc.gov/laws/types/ d i s a b i l i t y . c f m 
 

  גנוריגער עלאקאל ןוא טַאטש  :ןעגנונידַאב קילבוּפ - II לטיט 
 ןעגונידאב ,ןעמארגארפ ןענעז סָאוו ,"זיטיטנע עכעלטנֿפע" ךרוד טייקיעפמוא ןופ עזאב רעד ףיוא עיצאנימירקסיד טרעוורַאפ •
 ןוא ןעגנונידַאב ,םרגארפ( זיטיטנע ךעלטנפע טפראדעב • .ןעגנוריגער עלאקאל ןוא טַאטש ךרוד טרירעּפָא ןטעטיוויטקַא ןוא
 טזייוואב • .ןטייקיעפמוא טימ ןשטנעמ רַאֿפ ךעלטירטוצ ןייז וצ )ןעגנןריגער עגיה ןוא טַאטש ךרוד דַאטיירעּפַא ןטעטיוויטקַא
 ווו סערודעצָארּפ ןוא קיטיקַארּפ ,קיטילַאּפ וצ ןעגנורענדע ַךיילג טריפכרוד ;גנורינַאלּפ ןוא עייצַאולַאווע-ךיז רַאֿפ ןשינעפרעדאב
 טימ ןשטנעמ טימ ילוויטקעפיא טריצינוימַאק ןוא ;ץעמערג לַאוטקעטיקרַא טריצפיטנעדיא ;עיצַאנימירקסיד ןדיימסיוא וצ קיטיינ
 .טייקיטכערעג ןופ טנעמטרַאּפעד .סע.וי יד ךרוד טריפכרוד ןוא טרילוגער • .ןטייקיעפמוא ןדער ןוא גנואעז ,רעהעג

http://www.ada.gov 
 

  זיטיטנע עטַאווירּפ ךרוד דעטַארעּפָא ןענעז סָאוו ןעגנונידַאב ןוא סעייצאדאמאקַא עכעלטנֿפע - III לטיט 
 סעייצאדאמאקַא עכעלטנֿפע .ןטייקיעפמוא טימ ןשטנעמ ןרינימירקסיד ןופ סעייצאדַאמַאקַא ךעלטנפע ןופ רעטרע טרעוורַאפ •
 רעטקָאד ,םירחוס לייעטיר ,ןטנַארוטסער ,סלעטָאה יוו ןעגנוטכירנייא דַאטיירעּפַא רעדָא טסיל ,דנוָא-טַאווירּפ ןעמענַניירַא
 רַאֿפ ןטדרַאדנַאטס םומינימ יד טלעטש • .ףיוא יוזַא ןוא סָאניק ,סמוידַאטס טרָאּפס ,ןלוש עטַאווירּפ ,זַאסרָאק ףלָאג ,סאריב
 "ןעגנורעדנע עקידלכייס" ןכַאמ וצ ןטפעשעג טביולרעד .גנוקיַטייזַאב ןַאבַאלש ןוא ןַאשקַארטסנַאקַ יינ ,זנַאשיירעטלָא רַאֿפ גנאגוצ
 קיטיינ טירשס ןעמענ ןטפעשעג זַא טגנאלראפ • .ןטייקיעפמוא טימ ןשטנעמ ןעניד ייז ןעוו ןכאז ןָאט וצ ןגעוו ךעלטנייוועג רעייז וצ
 .סע.וי יד ךרוד טריפכרוד ןוא טרילוגער • .ןטייקיעפמוא ןדער ןוא רעהעג ,גנואעז טימ ןטנעיילק טימ ילוויטקעפע ןבעגרעביא וצ
 http://www.ada.gov .טייקיטכערעג ןופ טנעמטרַאּפעד

 
  עייצאקינומָאקעלעט - IV לטיט 
 טייטסַארטניא ןוא טייטסרעטניא ןופ םעטסיס דייוונַאשיינ ַא ןלעטשוצ וצ סעינַאּפמָאק טענרעטניא ןוא ןָאפעלעט טגנאלראפ •
 םעד רעביא ןבעגרעביא וצ ןטייקיעפמוא ןדער ןוא רעהעג טימ ןשטנעמ ןזאל סָאוו ןעגנונידַאב ייעליר עייצאקינוימַאקַאלעט
 עלארעדעפ יד ךרוד טרילאגער • .ןעגנונידַאב תועדומ דעדנַאפ לַארעדעפ ןופ גנינָאיטּפַאק טכַאמרַאֿפ טגנאלראפ • .ןָאפעלעט
 http://www.fcc.gov .ןַאשימַאק עייצַאקינוממָאק
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  םיָאנט ןדישרַאפ - V לטיט 
 ,ןצעזעג ערעדנא וצ תוכייש ןייז טנכערעגַניירַא ,ןצנאג ןיא ADA יד וצ ךייש ןענעז סאוו זנַאשזיווַארּפ ענעדישרַאפ ללוּכ •

 ,ןַאשרעוָאק ןוא ןשייאילַאטיר ןגעק גנורעוורַאפ ,ןטיפענעב ןוא זרעדייווַארּפ גנורעכיזרַאפ ףיוא לַארּפ ַןייז ,יטַאנוימיא טַאטש
 יוו טנכערעג טשינ ןענעז סָאוו םיָאנט ערעכיז ןופ המישר ַא טיג • .לאצאב ןטַאקָאוודַא ןוא סגורד ןופ ןצונ עלַאגעלמוא
 .ןטייקיעפמוא

 
  עיצַאטרָאּפסנַארט 
 )סלער( ןַאב רישזַאסַאּפ ןוא סובָאטיוא יוו ַאזַא( גנוריגער עגיה רעדָא טַאטש ַא ךרוד טגאלשראפ עיצַאטרָאּפסנַארט קילבוּפ •
 ,זבַאקיסקַאט יוו ַאזַא( עמריפ טַאווירּפ ַא ךרוד טגאלשראפ עיצאטראּפסנַארט • .ADA יד ןופ II לטיט ךרוד טקעדאב זיא טסניד
 ןופ טנעמטרַאּפעד .סע .וי יד • .III לטיט ךרוד טקעדאב זיא )סעמריפ סובָאטיוא יטיסרעניא ןוא זלַאטַאש טרָאּפָארעַא
 ךעלטנפע ןגעוו סעייצאלוגער ןוא סנַאדייג ,עיצַאמרָאֿפניא טיירפאב ,ןַאשיירטסינימדַא רָאפכרוד עלארעדעפ ,ןָאיצַאטרָאּפסנַארט
 ַאדַא  http://www.fta.dot.gov                  . יד ןוא ןַאיצאטרעּפסנַארט

 
-The United States Department of Justice, Civil Rights Division (201) 514 :טקַאטנָאק עיצַאמרָאֿפניא רעמ רַאֿפ

4609/ Tele- phone Device for the Deaf (TTY) (202) 514-0716 or visit https://www.justice.gov/crt/disability-
rights-section-responsibilities 
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