
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أولمستید 
 أولمستید؟  ھيما 

قضت   أولمستید،. في  1990لعام ) ADAأولمستید ضد إل سي ھي قضیة للمحكمة العلیا األمریكیة تستند إلى الباب الثاني من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (
بق أولمستید على أولئك الذین یتم المحكمة العلیا بأن الوالیات مطالبة بتقدیم خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في أكثر األماكن تكامالً ومناسبة الحتیاجاتھم. ینط

ومؤخراً أولئك الذین تم منعھم من المشاركة الفعالة في مجتمعھم بسبب خدمات أو   المؤسسي، الطابع والذین ھم عرضة لخطر  علیھم،إضفاء الطابع المؤسسي 
 ممارسات الدولة. 

 
 خلفیة أولمستید        

لصحة العقلیة.  تضمنت قضیة أولمستید امرأتین مصابتین بتشخیص في مجال الصحة العقلیة وإعاقات ذھنیة. أمضت كلتا المرأتین وقتًا طویالً في مستشفیات ا
العلیا أنھ   وا یرغبون في الحصول على الخدمات والدعم في المجتمع وقرر أخصائي العالج أنھم لیسوا بحاجة إلى أن یكونوا في المستشفى. وقضت المحكمة كان 

 من التمییز مطالبة النساء بالعیش في مستشفى لألمراض العقلیة عندما ال یحتجن للعیش في ھذا النوع من األماكن.
 

 یة أولمستید مھمة لنبراسكا؟ لماذا تعتبر قض
على  ADAلمنع والقضاء على التمییز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. یحظر قانون    1990من قبل الكونغرس من الحزبین في عام  ADAتم تمریر قانون 

على أنھ یعني أن الفصل   ADAالعلیا قانون  الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو المحلیة من التمییز ضد األشخاص بسبب إعاقتھم. في أولمستید ، فسرت المحكمة
العثور على مواضع  غیر الضروري بین األشخاص ذوي اإلعاقة ھو تمییز. وقد تم توسیع ھذا لیشمل عندما تفشل الدولة في تقدیم الخدمات المجتمعیة أو تفشل في 

 لألشخاص في البیئة األكثر تكامالً والتي تتناسب مع رغبات واحتیاجات الشخص. 
 

 یجب على نبراسكا إنشاء وتنفیذ خطة فعالة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على العیش والعمل كأعضاء متكاملین في المجتمع.،  ADAالمتثال لـ ل
 

 االختالفات بین منفصلة ومتكاملة
یمكن أن یؤثر ذلك على جمیع مجاالت حیاة الشخص. على سبیل المثال ، یمكن أن   المجتمع،عندما یفصل أحد جوانب حیاة الشخص عن كونھ عضًوا مشموًال في 

شخص الخروج من  تؤدي خطوة دخول مرتفعة واحدة إلى منزل إلى إنشاء منزل ال یمكن الوصول إلیھ لشخص ما على كرسي متحرك. ھذا یعني أنھ ال یمكن لل
 مما یقلل من اختیاره للمشاركة في أنشطة مجتمعیة ھادفة.  مغادرتھ،منزلھ أو 

 
 

 مدمج منفصل 
 

 البیوت
بما في ذلك   أساسي،یسكنھا األشخاص ذوو اإلعاقة فقط أو بشكل 

األشخاص الذین یتلقون تمویًال من الدولة للعیش في مرافق المعیشة  
 ومراكز الصحة العقلیة. 

 
األماكن التي یعیش فیھا األشخاص ذوو اإلعاقة  

 وغیر المعوقین. 

 
 وظائف ال

یشمل ورش العمل المحمیة وبرامج العالج النھاریة التي تقدم الحد  
 األشخاص ذوي اإلعاقة في المقام األول. األدنى لألجور وتوظف 

تقدم أجوراً تنافسیة وتستند إلى مصالح الشخص. توظف  
 الوظائف األشخاص ذوي اإلعاقة وغیر المعوقین. 

 
محدودة وصارمة. یجب التخطیط للرحالت وقد تتضمن محطات   وسائل النقل 

 توقف متعددة وأشخاًصا في كل رحلة. 
وموثوقة وفعالة ومتاحة لألشخاص  یمكن الوصول إلیھا 

 ذوي اإلعاقة وغیر المعوقین 

 
 تعلیم ال

 
تلقي خدمات تعلیمیة في غرف أو مدارس بھا طالب من ذوي  

 االحتیاجات الخاصة فقط. 

تلقي الخدمات التعلیمیة والدعم في نفس الفصل مع  
 الطالب غیر المعوقین. 

 

 صفات ال
ال توجد خیارات للطعام أو تناول   آخر،جداول یضعھا شخص 

وال یوجد خیار في من تتفاعل معھ ،   الخصوصیة، وانعدام  الطعام،
 ومن تشارك الغرفة معھ. 

یشمل االختیار: یقرر الشخص متى ، وأین ، وكیف ،  
ومع من یفعل األشیاء ، وماذا یأكل ، وأین یعیش ، ومع  

 من یعیش. 

 موارد أولمستید 
• 

• 
• 

 

  أولمستید الفیدرالیةصحیفة وقائع 
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/civilrights/resources/factsheets/ada.pdf 
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