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غان ج
.ح قوق ك ممار سة ع لى ل م ساعدت ك ع ي نة  responsilitiesوب عض ال خاص اإلن سان ح قوق عن ال مزي د اق رأ

.ل ك ق راءت ها آخر شخص ي كون أو ع ي نة اج بات كوو ح قوق ك عن ق رأت

ك ل ق بل من ف ارغة م ساحة ع لى وت ع ل ي قات كم صورت ك و ضع طري ق عن ك تاب اإلن سان  Righstب ك ال خا صة إن شاء
.ال ح قوق ب يان

:ل ك ح قوق وت شمل

ال شخ ص ية ح قوق
ال م ع ي شة ت رت ي بات
ال صح ية ال رعاي ة
Habiliationو ال عمل
ال ب ي ئة ساري







وي اتال محت جدول

ع ي نة وم س ئول يات ل لح قوق ال ب يان ي ال ر سم م لخص  1:جزء
ال شخ ص ية وال ت ع ل ي قات ال شخ ص ية ل ل صور ح قوق  26من ب يان ات  2:جزء
وال م عاي ير واإلع الن ات )ع ي نة( األ سا سي  Leglaم قارن ة  3:جزء
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ص  1:ال جزء
وال مسؤول ي ات ل لح قوق ال ب ي ان ي ال رس م م لخ
ع ي نة
عينة المسؤوليات

ال شخص ي ة ال ح قوق

عينة المسؤوليات
للتحدث والتصرف كما
لطيف لآلخرين كما تريد
لها أن تكون لطيفة لك.

حقوق  1 #يجب
احترامها كشخص مع
حقوق

حقوق الشخصية :احترام 1.

لنقول عائلتك ،أو وصيا،
مدير الحالة أو الموظفين
إذا كان شخص ما
يضرب ،يثير ،أو
يصرخ في لك.
احترام اآلخرين من
خالل عدم ضرب،
إغاظة ،أو الصراخ
عليهم.
عينة المسؤوليات حقوق رقم  2للدفاع عن
نفسك
لمعرفة المزيد عن
حقوقك ومسؤولياتك

حقوق الشخصية :الدعوة 2.
الذاتية
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للحديث عن نفسك
للحصول على مساعدة
عند الحاجة إليها
لقاء مع لجنة حقوق
اإلنسان عند الحاجة
عينة المسؤوليات
لمعرفة المزيد عن
واتباع دينك ،إذا اخترت
القيام بذلك

حقوق  3 #للذهاب إلى
الكنيسة بحرية ،كنيس،
مسجد ،أو دار عبادة من
اختيارك ،أو ال تذهب.

حقوق الشخصية :الدين 3.

احترام دين اآلخرين
احترام أولئك الذين ال
يمارسون دين

عينة المسؤوليات
في التصويت بالطريقة
التي تريدها للتصويت
في االجتماعات
والمنظمات ،والوطنية،
والدولة والمجتمع
االنتخابات.

حقوق رقم  4للتسجيل
والتصويت في
االنتخابات ،وإذا كنت
تريد أن تفعل ذلك

حقوق الشخصية :أصوات 4.

6

احترام أولئك الذين ال
يصوتون بالطريقة التي
يصوت أو اختيار عدم
التصويت
عينة المسؤوليات
التحدث مع وكيل
الوصي الخاص بك ،أو
مدافعا عن ما كنت
أفكر ،ماذا تريد ،أو ما
تحتاجه.

حقوق  5 #الحصول حقوق الشخصية :الجارديان 5.
على وصي محدودة أو
عامة إذا كنت في حاجة
واحدة

أن تطلب من القاضي أو
عكس الوصاية الخاص
تعيين شخص تثق به أن
يكون لديك التوكيل.

عينة المسؤوليات
إلى اتباع قواعد السالمة

الحقوق لديك رقم 6
الخدمات التي تحتاجها
مثل مكان آمن ونظيف
للعيش

عينة المسؤوليات
لرعاية جيدة من األشياء

حقوق  7 #الحصول
على المال الخاص بك،

لرعاية منزلك

ترتيبات المعيشة :خدمات6.

ترتيبات المعيشة :مقتنيات 7.
شخصية
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الخاصة بك

والمالبس ،والمتعلقات
الشخصية أبقى آمنة

عينة المسؤوليات
احترام حق شخص آخر
إلرسال البريد غير
مفتوحة

إحقوق  8 #إلرسال
وتلقي البريد فتحها.

احترام حق شخص آخر
لفتح وقراءة البريد بلده
عينة المسؤوليات
لمتابعة قواعد المنزل
لتقديم وتلقي المكالمات
الهاتفية

أن يسأل شخص ما
لمساعدتك في قراءة أو
كتابة البريد الخاص بك
إذا كنت بحاجة إلى
مساعدة
حقوق رقم  9إلجراء
مكالمات هاتفية وتلقي
المكالمات الهاتفية من
اآلخرين خالل ساعات
معقولة

إلى ترك أشياء اآلخرين 8.
وحدها
ترتيبات المعيشة :بريد

ترتيبات المعيشة :الهاتف 9.

لدفع فاتورة الهاتف
احترام حق شخص آخر
لتقديم وتلقي المكالمات
الهاتفية الخاصة.

لديك الخصوصية
للمكالمات رغيف
الخاص

عينة المسؤوليات حقوق  11 #للحصول
للمساعدة في تخطيط على نظام غذائي صحي
ومتوازن
وجبات الطعام
لتناول األطعمة التي

ترتيبات المعيشة :اتباع 10.
نظام غذائي صحي
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تريد والتي هي جيدة
بالنسبة لك
لمتابعة النظام الغذائي
الذي يقول الطبيب هو
خير لك
عينة المسؤوليات
احترام أصدقائك

حقوق رقم  11القامة
عالقات مع الصديقات
واألصدقاء

ترتيبات المعيشة11. :
العالقات

لمعرفة كيفية التصرف
في المناسبات
االجتماعية ،في
الرقصات ،وعلى
,الرحالت.
حقوق رقم  12لديك
عينة المسؤوليات
لوضع خطط لضيفك ضيوف زيارة لك خالل
ساعات معقولة
لزيارة لك خالل ساعات
معقولة

ترتيبات المعيشة :الزوار 12.

للتأكد من أن ضيوفك
اتباع قواعد البيت
عينة المسؤوليات
على التصرف وفقا
لقواعد النشاط

حقوق رقم 13
لالنضمام األنشطة
االجتماعية والترفيهية

ترتيبات المعيشة :أنشطة 13.
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في منزلك ،والمدرسة،
للسماح لآلخرين معرفة مكان العمل ،أو المجتمع
عندما تريد المشاركة
ما إذا كنت تريد أن
فيها
تذهب أو ال تذهب إلى
نشاط
حقوق رقم  14لديك
عينة المسؤوليات
لنقول للناس عندما كنت الخصوصية عندما كنت
تريد أن تكون وحده
تريد أن تكون وحدها

ترتيبات المعيشة14. :
الخصوصية

احترام اآلخرين عندما
يريدون أن يكون وحده
عينة المسؤوليات حقوق رقم  15للحصول الرعاية الصحية :العالج 15.
للذهاب إلى جلسات على العالج أو العالج
والعالج
التي تحتاجها
العالج أو العالج
لمتابعة للطبيب المعالج
واالتجاهات.
عينة المسؤوليات حقوق رقم  16لممارسة
حياة صحية وممارسة
لرعاية جيدة من نفسك
الرياضة البدنية
حتى يتسنى لك البقاء في
صحة جيدة
الختيار التمارين
الرياضية التي تريد،

16.
الرعاية الصحية :الحياة
الصحية
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تريد ،ويمكن أن تفعل
حقوق رقم  17لتلقي الرعاية الصحية :الرعاية 17.
لترك الناس يعرفون إذا الرعاية الصحية الطبية،
الطبية
كنت مريضا أو إذا كنت طب األسنان ،وغيرها
بانتظام ،وعندما كنت
تؤذي
في حاجة إليها
التحدث إلى طبيبك
لطرح األسئلة حول
صحتك والرعاية
الصحية واألدوية

عينة المسؤوليات
إلكمال التعليم الخاص

حقوق رقم  18للذهاب
إلى المدرسة حتى سن
21

العمل 18.
و:SIOITILILIBAH
مدرسة

للمشاركة في البرامج
المدرسية
عينة المسؤوليات حقوق رقم  19كمحاولة
إلى لل
اتباع القواعد من مكان
العمل
أن يكون العامل
المشترك جيدة

الحصول على أموال
مقابل ما تفعله

العمل 19.
و:SIOITILILIBAH
العمل واللعب
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لدفع فواتيرها
للتقاعد مع ما ينبغي
القيام به
عينة المسؤوليات
أن أقول تريد وماذا كنت
ال تحب عن وظيفة،
برنامج ،أو مكان للعيش
عينة المسؤوليات
لنفكر في ما تريد
وتحتاج
لترك الناس يعرفون في
االجتماع الخاص بك،
أو قبل ذلك ،ما تريد
وتحتاج
عينة المسؤوليات
إلعطاء أو عدم إعطاء
اإلذن لآلخرين لقراءة
الملفات
ال تقرأ أي شخص آخر

حقوق رقم  21لنسأل
العمل 20.
للذهاب الى العمل ،وHTILILIBSIOIوبرنامج
وبرنامج آخر ،أو مكان
للعيش
حقوق رقم 21
للمساهمة في تطوير
خطة الخدمة الخاصة
بك

العمل 21.
و:SIOITILILIBAH
خطة الخدمة

للمشاركة في
اجتماعات خطة الخدمة
الخاصة بك
حقوق رقم  22لديك
ملفات سرية عنك

العمل 22.
و:ILILIBAHSIOIT
معلومات خاصة
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ملفات
عينة المسؤوليات
للحديث عن أي
العالجات المقترحة غير
عادية معك عائلة،
الوصي ،والدعوة،
وكيل ،طبيب ،محامي،
مدير الحالة ،أو
الموظفين

عينة المسؤوليات
للحديث عن خطة
السلوك أو جهاز الحماية
مع عائلتك ،أو وصيا،
والدعوة ،وكيل ،مدير
الحالة ،أو الموظفين
عينة المسؤوليات
لتخبر أحدا على الفور
إذا كان أي شخص
يعاقب أو انتهاكات لك

حقوق رقم  23لتكون بيئة آمنة :ال يوجد عالج 23.
خالية من العالجات غير
غير عادي
عادية والبحوث ما لم
تأمر بها المحكمة
وتسجيلها في السجل
الطبي الخاص
(معالجة الصدمات،
والجراحة النفسية،
والتعقيم ،والبحوث
الطبية ،والسلوكية ،أو
الدوائية)
حقوق  24 #في
التحرر من القيود إال إذا
وافق طبيا وسجلت في
السجل الطبي الخاص
(بما في ذلك مهلة
والميكانيكية والفيزيائية،
واألدوية ،أو اإلجراءات
الكيميائية)
حقوق رقم  25لتكون
خالية من أي نوع من
العقاب النفسي أو
الجسدي أو اإلساءة

بيئة آمنة :ال قيود 24.

بيئة آمنة :ال عقوبة أو 25.
إساءة
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عينة المسؤوليات حقوق رقم  26أن يكون بيئة آمنة :حق المثول أمام 26.
له محام يمثلك في
القضاء
لقول الحقيقة لمحاميك
محكمة قانونية
لقول الحقيقة للقاضي
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Part 2:

ال شخ ص ية وال ت ع ل ي قات ال شخ ص ية ل ل صور ح قوق  26من ب يان ات  2:جزء

ح قوق

ح قوق مع ك شخص ي ح ترم أل ن :ت قدي ر # 1

حقوق الشخصية :احترام
حقوق  1 #يجب احترامها كشخص مع حقوق
عينة المسؤوليات
للتحدث والتصرف كما لطيف لآلخرين كما تريد لها أن تكون لطيفة لك.
لنقول عائلتك ،أو وصيا ،مدير الحالة أو الموظفين إذا كان شخص ما يضرب ،يثير ،أو يصرخ في لك.
احترام اآلخرين من خالل عدم ضرب ،إغاظة ،أو الصراخ عليهم.

15

ن ف سك عن ل دف اع :ال ذات ي ال دعوة # 2

حقوق الشخصية :الدعوة الذاتية
حقوق رقم  2للدفاع عن نفسك

عينة المسؤوليات
لمعرفة المزيد عن حقوقك ومسؤولياتك
للحديث عن نفسك
للحصول على مساعدة عند الحاجة إليها
لقاء مع لجنة حقوق اإلنسان عند الحاجة
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أو اخ ت يارك ،من ع بادة دار أو وم سجد ،ال ك ن يس ،ال ك ن ي سة ،إل ى ب حري ة ل تذهب :ال دي ن # 3
ت ذهب ال

عينة المسؤوليات
لمعرفة المزيد عن واتباع دينك ،إذا اخترت القيام بذلك
احترام دين اآلخرين
احترام أولئك الذين ال يمارسون دين

17

ذل ك ت ف عل أن ت ري د ك نت وإذا االن تخاب ات ،ف ي ي توال ت صو ل ل ت سج يل :أ صوات # 4

عينة المسؤوليات
في التصويت بالطريقة التي تريدها للتصويت في االجتماعات والمنظمات ،والوطنية ،والدولة والمجتمع
االنتخابات.
احترام أولئك الذين ال يصوتون بالطريقة التي يصوت أو اختيار عدم التصويت
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واحد إل ى ت ح تاج ك نت إذا عامة أو  linitedو ص يا ي كون أن :ال جاردي ان # 5
عينة المسؤوليات
التحدث مع وكيل الوصي الخاص بك ،أو مدافعا عن ما كنت أفكر ،ماذا تريد ،أو ما تحتاجه.
أن تطلب من القاضي أو عكس الوصاية الخاص
تعيين شخص تثق به أن يكون لديك التوكيل.
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ال م ع ي شة ت رت ي بات
ل ل ع يش ون ظ يف آمن م كان م ثل ت ح تاجها ال تي ال خدمات ل دي ك :ال خدمات # 6

عينة المسؤوليات
إلى اتباع قواعد السالمة
لرعاية منزلك

20

ال شخ ص ية وال م ت ع ل قات وال م الب س ،ب ك ،ال خاص ال مال ي كون أن  Peronal:األ ص ناف # 7
آم نة أب قى
عينة المسؤوليات
لرعاية جيدة من األشياء الخاصة بك

21

ف تحها ال بري د وا س ت ق بال إلر سال :ال بري د # 8
م ساعدة إل ى ب حاجة ك نت إذا  rmailل ك ال ك تاب ة أو ال قراءة ل م ساعدت ك ما شخص ي سأل أن

عينة المسؤوليات
احترام حق شخص آخر إلرسال البريد غير مفتوحة
احترام حق شخص آخر لفتح وقراءة البريد بلده

22

اآلخ ري ن من ال هات ف ية ال م كال مات وت ل قي ال هات ف ية ال م كال مات إلج راء :ال هات ف رق م # 9
مع قول ة ساعات خ الل
ال هات ف ل لم كال مات ال خ صو ص ية ل دي ك

عينة المسؤوليات
لمتابعة قواعد المنزل لتقديم وتلقي المكالمات الهاتفية
لدفع فاتورة الهاتف
احترام حق شخص آخر لتقديم وتلقي المكالمات الهاتفية الخاصة.

23

وم توازن صحي غذائ ي ن ظام ل دي نا  :صحي غذائ ي ن ظام ات باع # 10

عينة المسؤوليات
للمساعدة في تخطيط وجبات الطعام
لتناول األطعمة التي تريد والتي هي جيدة بالنسبة لك
لمتابعة النظام الغذائي الذي يقول الطبيب هو خير لك
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واأل صدق اء ال صدي قات مع ع الق ات ل دي نا :ال ع الق ات # 11

عينة المسؤوليات
احترام أصدقائك
لمعرفة كيفية التصرف في المناسبات االجتماعية ،في الرقصات ،وعلى الرحالت.

25

مع قول ة ساعات خ الل ل ك زي ارة ل ل ض يوف ي كون أن :آخر # 12
ترتيبات المعيشة :الزوار
حقوق رقم  12لديك ضيوف زيارة لك خالل ساعات معقولة
عينة المسؤوليات
لوضع خطط لضيفك لزيارة لك خالل ساعات معقولة
للتأكد من أن ضيوفك اتباع قواعد البيت

26

وال مدر سة ،م نزل ك ،ف ي وال ترف يه ية االج تماع ية األن شطة ل الن ضمام :األن شطة # 13
ف يها ال م شارك ة ت ري د ع ندما ال مج تمع أو ال عمل ،وم كان

عينة المسؤوليات
على التصرف وفقا لقواعد النشاط
للسماح لآلخرين معرفة ما إذا كنت تريد أن تذهب أو ال تذهب إلى نشاط

27

وحدها ت كون أن ت ري د ع ندما ال خ صو ص ية ل دي ك :ال خ صو ص ية # 14

عينة المسؤوليات
لنقول للناس عندما كنت تريد أن تكون وحدها
احترام اآلخرين عندما يريدون أن يكون وحده

28

ال صح ية ال رعاي ة

ت ح تاجها ال تي ال ع الج أو ال ع الج ع لى ل لح صول :وال ع الج ال ع الج # 15

عينة المسؤوليات
للذهاب إلى جلسات العالج أو العالج
لمتابعة للطبيب المعالج واالتجاهات.

29

 physcialال ري ا ض ية ال تماري ن وممار سة صح ية ح ياة ل ممار سة  :صح ت نا # 16

عينة المسؤوليات
لرعاية جيدة من نفسك حتى يتسنى لك البقاء في صحة جيدة
الختيار التمارين الرياضية التي تريد ،تريد ،ويمكن أن تفعل

30

وغ يرها األ س نان ،طب ال ط ب ية ،ال صح ية ال رعاي ة ل ت ل قي :ال ط ب ية ال ع ناي ة # 17
إل يها حاجة ف ي ك نت وع ندما ب ان تظام،

عينة المسؤوليات
لترك الناس يعرفون إذا كنت مريضا أو إذا كنت تؤذي
التحدث إلى طبيبك
لطرح األسئلة حول صحتك والرعاية الصحية واألدوية

31

أه يلوال ت ال عمل

 21سن ح تى ال مدر سة إل ى ل لذهاب :مدر سة # 18

عينة المسؤوليات
إلكمال التعليم الخاص
للمشاركة في البرامج المدرسية

32

وال تأه يل ال عمل
ال عمل :ال عمل # 19
ت ف ع له ما م قاب ل أموال ع لى ال ح صول إل ى

عينة المسؤوليات
اتباع القواعد من مكان العمل
أن يكون العامل المشترك جيدة
لدفع فواتيرها
للتقاعد مع ما ينبغي القيام به

33

ل ل ع يش م كان أو  prgram،أخرى ،وظ ي فة إل ى ي ذهب أن ن سأل :وال برن امج ال وظ ي فة # 20

عينة المسؤوليات
أن أقول تريد وماذا كنت ال تحب عن وظيفة ،برنامج ،أو مكان للعيش

34

ال خدمة خطة و ضع ف ي ال م شارك ة :ال خدمة خطة # 21
ب ك ال خا صة ال خدمة خطة االج تماع ف ي ل لم شارك ة

عينة المسؤوليات
لنفكر في ما تريد وتحتاج
لترك الناس يعرفون في االجتماع الخاص بك ،أو قبل ذلك ،ما تريد وتحتاج

35

ع نك سري ة م ل فات ل دي ك :خا صة مع لومات # 22

عينة المسؤوليات
إلعطاء أو عدم إعطاء اإلذن لآلخرين لقراءة الملفات
ال تقرأ أي شخص آخر ملفات

36

آم نة ب ي ئة

ل م ما وال بحوث عادي ة غ ير ال ع الجات من خال ية ت كون أن :عادي ة غ ير م عام لة # 23 NO
ب ك ال خا صة ال ط ب ية ال سج الت ف ي وت سج ي لها ال مح كمة ب ها ت أمر
أو وال س لوك ية ،ال ط ب ية ،وال بحوث وال ت ع ق يم ،ال ن ف س ية ،ال جراحة ،ب ال صدمة ال ع الج(
)ال دوائ ية

عينة المسؤوليات
للحديث عن أي العالجات المقترحة غير عادية معك عائلة ،الوصي ،والدعوة ،وكيل ،طبيب ،محامي ،مدير
الحالة ،أو الموظفين

37

ال ط بي ال سجل ف ي وال م سج لة واف ق إذا إ ال ال ق يود من خال ية ت كون أن :ال ق يود # 24 NO
ط ب يا ال خاص
)ال ك يم يائ ية اإلج راءات أو واألدوي ة ،وال ف يزي ائ ية ،وال م ي كان ي ك ية مه لة ذل ك ف ي ب ما(

عينة المسؤوليات
للحديث عن خطة السلوك أو جهاز الحماية مع عائلتك ،أو وصيا ،والدعوة ،وكيل ،مدير الحالة ،أو
الموظفين

38

اإل ساءة أو ال ج سدي أو ال ن ف سي ال ع قاب من ن وع أي من خال ية ت كون أن :ال ع قاب # 25 NO

عينة المسؤوليات
لقول الحقيقة لمحاميك
لقول الحقيقة للقاضي
أن يكون الوصي الخاص ،من أن يكون لديك واحد ،معكم في المحكمة

39

ق ان ون ية ح كمةم ف ي ت م ث ي ل كم محام يا ي كون أن :اإلح ضار حق # 26

ال م سؤول يات ع ي نة
ل محام يك ال ح ق ي قة ل قول

ل ل قا ضي ال ح ق ي قة ل قول

ال مح كمة ف ي م عك واحدة ،ل دي ك ك ان إذا ب ك ،ال خاص ال و صي ي كون أن
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Part 3: Comparison of Legal Statutes, Declarations & Standards
Rights Topics

NJ
Administrative
Code

N.J.A.C.30:6D

(Rts. of Dev.
Disabled)

PERSONAL
RIGHTS
1.Respect
2.Self-Advocacy
3.Religion
4.Voting
5.Guardian

6D-2
6D-7
6D-8
6D-4b
6D-4a

NJ
Statute
N.J.S.A.
3B:12-1,
et.seq.

UN
Universal
Declaration
Human
Rights

UN Rights
of Persons
with
Disabilities

UN Rights
of Mentally
Retarded
Persons

NGA Rights
of the
Individual
under
Guardianship

3B:1257
3B:1256

Articles:
1,2
Articles:
19,20
Article: 18
Article: 21

Articles:
1,5

Paragraph
1

2

6D-3b
6D-4d

3B:1237
3B:1248
3B:2011.1

LIVING
ARRANGEMENTS
6.Services

6D-3(b)

7.Personal items

6D-3(b)

3B:1257
3B:1257

8.Mail
9.Phone
10.Healthy Diet

6D-4c
6D:4d
6D:5(b)

Article: 12
Article: 12

11.Relationships
12.Visitors
13.Activities

6D-4e
6D-4d
6D-3b

Article: 20
Article: 20
Article: 24,
27

14.Privacy

6D-4d

HEALTH CARE
15.Treatment &
Therapy
16.Healthy Living

6D-(3)

17.Medical Care

6D-5(b)

3B:1257

6D-(3)

5
Article:
29
Paragraph:
5

Article: 17

Articles:
25, 28
Article:
12(5)

19

4

Articles;
25, 28

6

Article:
30
Article:
22

13

Articles:
25, 28

8

Paragraph:
2

3
12

3B:1256
3B:1257

41

WORK and
HABILITATION
18.School
19.Work & Play

6D-5C
6D-6

20.Job & Program
Choice
21.Service Plan

6D-6,7

22.Private
Information
SAFE
ENVIRONMENT

6D-4f

23.Free from unusual
treatments
24.Free from
restraints
25.Free from
punishments
26. The right to
Habeas Corpus

3B:1257

6D-10

Article: 26

Article 24

Article: 23

Articles:
24, 26, 27

3B:1257
3B:1257

3

15
16

20

6D-5(2) (4)
6D-5(3)
6D-5(1)
6D-7

Paragraph:
2
Paragraph:
2, 3

Articles:
6,7,8,10,11

Article:
12

Paragraph:
6
Paragraph:
6
Paragraph:
6

1

3B:1226
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