
 بيان بالحقوق والحماية ضد التمييز للمستفيدين 

 الحماية الفيدرالية  الفقرة السادسة/عدم التمييز 

برامجها، وخدماتها، وأنشطتها باالمتثال لقوانين عدم التمييز الفيدرالية، بما في  في بوسطن تُدير منظمة التخطيط الحضري 

،  1987)الفقرة السادسة(، وقانون استعادة الحقوق المدنية لعام  1964ذلك الفقرة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 

في البرامج التي تدعمها الحكومة الفدرالية وتنص على   والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. تمنع الفقرة السادسة التمييز 

عدم استبعاد أي شخص في الواليات المتحدة األمريكية من المشاركة في الفوائد الفيدرالية، أو حرمانه منها، أو تعريضه  

المحدودة في اللغة  أصحاب المهارات )بما في ذلك  األصل الوطنيأو  اللونأو  العرقللتمييز بأي شكل من األشكال بناًء على  

( ضمن أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة فيدرالية. كما تمنع  القوانين المضادة للتمييز والتي تلتزم بها اإلدارة اإلنجليزية

أو    ،والجنس، العمرالفيدرالية للطرق السريعة، أو اإلدارة الفيدرالية للنقل، أو كالهما، التمييز ضد األشخاص بناًء على 

المتعلقة بالفقرة  في بوسطنتتمتع هذه الفئات المحمية بأحقية المشاركة ضمن برامج منظمة التخطيط الحضري . اإلعاقة

في  منظمة التخطيط الحضري  السادسة و الُمتسقة مع التفسير الفيدرالي ومع اإلدارة الفيدرالية. باإلضافة إلى ذلك، توفر 

،  ا، وخدماتهااللغة االنجليزية لالستفادة الكاملة من كافة برامجهألصحاب المهارات المحدودة في  اكافة خدماته بوسطن

. 13166، باالمتثال لسياسة وزارة النقل األمريكية والتنظيمات الخاصة باألمر التنفيذي الفيدرالي رقم اوأنشطته  

 الحماية التي تقدمها الوالية ضد التمييز 

رقم    -قوانين ماساتشوستس العامة  -لقانون التكيّف العام لوالية ماساتشوسيتس   في بوسطنمنظمة التخطيط الحضري تمتثل 

أ، والذي يمنع أي تمييز أو تحديد إلمكانية دخول أو عالج في األماكن العامة التي تتطلب   98، و98أ، و  92القسم  272ج 

، أو  اإلعاقة ، أو  التوجه الجنسي، أو  الجنسأو  ،األصل الوطني، أو  العقيدة الدينية، أو اللون، أو العرقالتكيّف بناًء على 

لألمر اإلداري لحاكم الوالية رقم   4للقسم رقم  في بوسطنمنظمة التخطيط الحضري  . وكذلك، تمتثلاألصول العرقية للفرد

أجيرها، أو  والذي ينص على إتاحة كل البرامج، واألنشطة، والخدمات التي يتم تقديمها، أو تنفيذها، أو ترخيصها، أو ت 526

، أو  العرقتمويلها، أو تنظيمها، أو جعلها على شكل عقود والخاصة بالوالية وتوفيرها دون أي تمييز غير قانوني بناًء على 

،  األصل، أو  الُمعتقد، أو الدين، أو التعبير الجنسي أو الهوية، أو التوجه الجنسي، أو القومية، أو  الجنس ، أو  العمر، أو  اللون

  خلفية)بما في ذلك المحاربين القُدامى من حرب فيتنام(، أو  وضع الفرد كمحارب قديم، أو اإلعاقة ، أو نياألصل الوطأو 

 المرء.  
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