
 1557
خالصھ : مقرراتنھایی  مجری  بخش   
  Affordable Care Act 

 
   

         
      

         
        

         
 

               
     

 
      

            
         

            
       

 
            

  
 
  
 

   
 

       
      

 
    

 
      

 
   

 
       

       
   

          
  

 
             

        
   

     
   

 

HSS) Department of Health and Human Services  ،ب یوتصرا  ییاھنت اررقم )یناسنت اامدخو  تشداھبن امتراپد
Affordable Care Actش خبت حتھ که درک 1557  ،)ACA ،بھا رضعیتبت عیومنم) 2010تعطاتسالبقات باقرمننوقا 
 واھمھارنبردضیعتبدمعایی ھنتاررقم( Nondiscrimination in Health Programs and Activities.دروآیمر درا جا
رد شبپی بھ، ستندھر رتپذیبیسآض یعبتر برابردت مالست مادخه رتسبر دھ کی یاھتیعمجز ات ظفاحمق یرطزا، )تمالسای ھتیلافع
ی اھادھنھبو هدداحیوضترا ناگدننکفرصمیننواقققوحییاھنتاررقمد.نکیمککمتالمسای ھیربرابانزن اتساکو ریبراب
نکان نشرطاخان شللعماروتدسوشش پتتح  .دمی ینوناقت امزاله ارابردرا  یمھمای ھ

ی ھایتالعفوھاھمانبردر  اریت ولعلمیانسیت، سنجملی، تلیاص،تسپوگرن،داژندضربضعیتب 1557خش ب
 .کن دمی منوع میاصختمسال

VI ،Civilن وانعد: نتسھا نشآو ه دوبد وجومز ابریدز ھ اکت سال رادفی ندمق وقحن ینواقای تسرادر 1557ش خب Rights Act of 
1964 (Title VI) )ی ندمق وقحن نوقا(1964 ،IX) Education Amendments of 1972 (Title )ن وانعIX ای ھھیلحاقا

Rehabilitation Act، )1972ی زشوآم of 1973 (Section 504) )و،)1973انی وزتابنوانق،504ش خب Age 
Discrimination Act of 1975 (Age Act) )ی ندمق وقحن نوقان یلاو 1557ش خبھ کت سھ اجوتلبقا .)1975سنی ض عیتبن وانق

.دمی عونمملرادفیمالمک کهدننکتیافردیھاتیلافعو  ھامھارنبھمھردرا تیسنجساسرابضیعبتھکتسل ارادف نک

(OCRوهدمرآدرا جھ اب 2010ر د ACAن دشییارجان امزز ا 1557ش خب HHS Office for Civil Rights  ،ق قوحه رادا
ت. سه ادرورآدرا جھ ابنامزنز آا ارشخبنیای اھدنب)HHSیندم

ن نواقلموش

ت: ساریزدروامهدنھدششپون نوقان یا

 Medicareکھ ایی ھانسترامبیانند م(ود شیمین امت HHSھ جدوبز ن اآز ی اتمسقر ھھ کت مالست یالعفا یھ مانربھ نوگر ھ 	−
)؛ دنریذپمی Medicaidکھ انی کشزپا یرند پذیمی

؛ دنکیمرا جا HHSد وخھ کی تمالسھ مانربر ھ 	−

د. ننکیمت یلعافھا رازابن آر دھ کت مالسای ھھ میبن اگدننکرداو صا ھرزااب 	−

ن نوقاش شپوتحتای ھتظافمح

د. ندرکیمع ونممت المسی اھتبقرامر درا  یتیسنجض یعبتھ که دشھتشذاگن یشیپل رادفی ندمق وقحن یانوقایھ رپب 1557ش خب
ومرحمو  دنوشھ تفرگر ظنر در برابد ننکیمت فایردھ کی تمالسی اھتبقارمن کزم ملایی ھنت اررقم ه رتسبر دن ادرمو  نانزھ کدمی 
نکع ونممد رافت ایسنجھ یاپر برا  تمالسش شوپا یت مالسی ھاتبقارمز د ارافن ادرک و ی تیسنجت یوھ، یردارابد روامد ننام، دمی 
د رافا ابھکد کنمی زم لمرا ششوپتتحتمالسیھاتیلافعو  ھامھارنبایی ھنتاررقم).sex stereotyping(سیتیجنی بندوه رگ
د. نکد روخربا ھنی آتیسنجت یوھس اسر اب

هدشھیراای اھتیلافعو  ھاھمانرب، ششوپتتحی ھاھ مھھ کدمی زم ملی یاھنت اررقم، دنتسھت یولعلمھ بال تبمھ کدی رافرای اب دانھن ک
ا یه دشھ تخاسه زاتای ھهزاسر دھ ککنند صل احن امینطا؛ ایندمنسی رستدلباقرا  تاعالطری اوانفق یرطز و ایک نورتکت الروبص
د. ننکھم رافن اشزیانا بب سانتمت امدخو  مککت یولعلمھ بال تبمد رافرای ابو  ؛دشابھتشداد وجوی فاکی کیزیفی سرتسده دشه ددارییغت
، دننکل معھ عونممد راومر گیدو  تیولعلمس سار ابھ کری ود آوسای ھح رطا یی بایرزاابت امداقاز ه ادافتسز ااش شوپتتحی اھدانھ
 .دنشومینع م



 

    
    

         
 

     
       

 
 

 
             

      
          

   
 

      
   

            
      

  
 

      

          
  

  
 

  
 

       
          
           

 
      

   
   

         
    

 
         

       
       

        
     

  

د جواو  دنردای سیگلنن اابزز ه ادافتسد اودحمی یانواتھ کدی رافھ امھھ با نعما بی سرتسدد اجیت اھجر دد یابش شوپتتحی اھدانھ
ل معھبیتضقمتامداق، ادننکھعجرامناشیھ ابدوختمالسیھاتیلافعو  ھامھارنبردھکدرداناکمیا اد نتسھتامدختفایردطیراش
د. ننکرا جو اھ یھتد وخی نابزی سرتسدرای بی حرطھ کد نشومیق یوشتش شوپتتحی اھدانھ، هوالعبد. نروآ

و  دیزارای آبد وجومای ھتظافمحایی ھنت اررقمل احر ھر دی ولت سه ادشنل یاقی بھذمای نثتسا 1557ش خبایی ھنت اررقم
 . کندمی ننزیگایجارھبی مذھ یروح

ی ملعتامزاال

اییھلمعرالوتسدھ کدمی زم ملد نرداد نمراکر تشیبا یر فن 15ھ کرا  ششوپتتحی اھدانھ 1557ش خبه دننکرا جاایی ھنت اررقم ن ک
ل امشایی ھنت اررقمد. نیامنا ھلمعرالوتسدن یت ایاعرو  یگنھامھل ووسمرا  نانکراکز ی اکیو  دنشابھ تشدات ایاکشرای ب
ش شوپتتحی اھدانھت. سه ادافتسل اباقش شوپحتتی اھدانھرای به دوبت ایاکشای ھلمعرالوتسدز ھ ای انومنھ کد شابی مای ھیمضم
 .دنردانل ون اصیت ایاعره دننکنگ ھامھا یت ایاکشل معرالوتسدن تشداھ بی مازد النرداد نمرکا 15ز ر اتمکھک

ف رمصھ بو  دنرذاگبش یامنھ برا  ییاھوبلاتو  دننکل اسرض ایعبتدم عر بی نبمی یاھھ یعالطھ اکد نتسھزم ملش شوپتتحی اھدانھ
ان دگننکفرمصرای بی نابزی ناسرریاین اگیرات امدخھ کد نھدع الطد انردای سیگلنن اابزز ه ادافتسر ادد ودحمی یانواتھ کی نگادننک
ط ستوه دفاتساابلقکھ رده کھیھ تنازب 64ر درا  ھنومنی یاھوبلات وا ھعیھالطا OCR، یالمو ریاکرابزن اتساکرای بت. سد اوجوم
د: ییامنھعجرامریزسردھ آبهدشھمجرتدوامیرابد.شابمیش شوپتتحیاھدانھ

.www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index.html 

د نھدع الطان اگدننکف رمصھ بو  دنرذاگبش یامنھ بد وخت الیی ان اصلابز 15ھ برا  ییاھوبلاتھ کد نتسھزم ملش شوپتتحی اھدانھ
دننامت یمھبا ای ولچک وکت اطابتررای ابت امزان الیات. سد اوجومن اگدننکف رمصرای بی نابزی ناسرری این اگیرات امدخھ ک
نکزم لمرا  ششوپتتحدانھایی ھنت اررقمدنشومیه ددار ییغتی تسپت راک رای بدننکھفااضھ ای ملجھکدمی ی اھی دروامنینچرد؛
ن ابزییانواتھکدی رافط اسوتتالین ار آدھکیسیگلنرایغنابزودلقداحھبھنیمزنیر ادرا  ییاھراعشو ضیعبتدم عالم عا
د. وشیمکلم ت، دنرداد ودحمی سیگلنا

ن نواقلماعا

Age و،504ش خب، IXان ونع، VIن وانعت حتن وناقل امعد اوجومای ھد رکملع Act )ش خبتافخلتابھبلاقمرای ب )سنون ناق
ت ایعرر بمبنی ایی ھشرزاگل اسرو ات بثھ بش شوپتتحی اھدھانن درکزم ملز: د اتنرابعا ھدرکملعن ید. انتسھه دافتسل اباق 1557
 .کیکنیتیاھایی مھناروکمکایھ راو،تاایکشیسرربو نینواقتیاعرزن اانیمطرای ابییاھریگنزابجام ن، اOCR بھن انیوق

د وجومای ھراکھرا، درکه دافتسن اوناقت یاعردم عل امتحا این وناقت یاعردم عح یحصترای بی مسرریغای ھوهشیز ان اونتکھ اه گرھ
 Departmentھ بعجارا؛لرادفیالمای ھمککھمداا ایتخدارپزری ادادوخایلافصن، اندرکقلعمزد انترابعنوناقلامعرای اب

of Justice )ی. نوناقر گیده ویشھ نوگرھو  ؛دنتسھه دحتمت الایق اوقحھ کی ماکحل اامعرای ابد اھنشیپو  )ریتسگددات رازو
1557ش خبنتشذاگپا  ریزام ھتھ ایلعربدنواتیمدرفرھھکدمی قبلتایی ھنتاررقم د. نکی ندمت یاکشن ک

د ناهدشر وظنمایی ھنت اررقمر دو  هدشح رطمدی اھنشیپھ حیالر دھ کی تراظنھ بخ ساپ

بھاد رفاسی جنایل مترابربردضعیتبکھ دمی نشخص مھ کلاحنیعردی: سنجلیامتساسر ابضیعبت − 
ن کایی ھنت اررقم

ن ک 
OCRھ کدمی م العاا حیرن صوناق، ھنا ید وشھ تفرگرظنر دض یعبتن وانعھ ب 1557ش خبسسار ابدنواتیمایی ھتن

تراکفتھ نیمزرددرافی اسنجلیامتساسر ابضیعبتایھ آکدنکصخشماتدمی سی رربارونھ گاینز ااتی ایکشمھ ھ 
ن ک

ض عیتبونھ گرھ،دخوی ھاتسایسزی اکینوانعھب HHSھ. نای،دوشمی 1557ش خبل ومشمھ ک، هدوبه دننکدینبه ورگ

.دمی ل ابندرا  ھولقمن یی انوناقت راییغتن اکامکو  دریگیمر ظنر دع ونممرا  یسنجایلمتمینھ زر د ن ک

www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index


 
   

       
   

 
               

      
          

      
 

 
    

              
              

      
    

  
   

 
          

            
    

 
             

 
    

   
 

ن یبض قانتد روامر دھ کنیھ انیمزر دد ناسرام جنھ ابی ھاوخرظندی اھنشیپھ حیالد: رداند وجودی یدجی بھذمای نثتسچ ایھ 	−
ر د، دشرکذال ابر دھ کھ نوگنامھھ. نا ییم وشل یاقا نثتسی ابھذمای ھنامزسارای ب، یبھذمد یاقعو  ضیعبتدم عت امزاال
دیزاآرای برا  دوجومھای تظمحافایی ھنت اررقم، لاحن یعر د؛ درداند وجوی بھذمای نثتسا 1557ش خبایی ھنت اررقم
.دمی نیفن، یبھذمنداجوو  نک

 بھز انین اشایکھ ن اگکنندھمیبه رابردت فرگرظنر دا ری تارظن OCRت: مالسششوپیھامھارنبردرودآوسای ھحرط 	−
ھ که دومنص خشمایی ھنت اررقمد. ننکت یاعررا د وخر وآدوسای ھحرطر دض یعبتدم عت امزاھ الکد نرادری تشیبن امز
د، وشیمط وبرمی ھورگت مالسای ھحرطو ت مالسای ھھ میبر ودآوسای ھحرطت ارغییتونی انقی اھدبن بھکھ ی یاجتا 
یا  2017ویھ انژ 1خ یراتر د )ددارراقل اس، یدرفر ازابر د(ھ طوبرمح رطل اسن یولاز ورن یولن اامزز ی ایاھدنبن ینچ
د. وبدنھواخرا جالازم ال،نز آد اعب

ھ کد رکھ ظحالمدی اھنشیپھ حیال ):ثلثاصخشان یرجم، Third-Party Administrators )TPAsھ یعلر بت یاکش 	−
دمی ل عمی تالمسحرطیارب )ثلثاشخصی رمج( TPAان ونبعدی اھنه اگرھ د رواملیحلترددی رومتروبصن OCR،  ک
رد OCRھ کدمی ان یبایی ھنت اررقمھ. نا ید نتسھ 1557ش خبششوپتتحد روامیا آھکدوشصخشماتدمی ت کرش ن کن ک
حرطر دض یعبتھ کی نامزر د؛ دشابح رطرای جر ادا عدد ارومض یعبتھ کدمی ق یقتح TPAره اربدرتی وص زی یرن ک
 OCRر گال اومعمو  دھدیمام جند اوخد نیرآفر درا  حرطری جمما/رفراکھ یعلھ طوبرمت یاکش OCR، دشابری ودآوس
 Equal Employment Opportunity Commissionھ برا  عوضوم، دشابھ تشدانا مرفراکر برابر دی یقضات ردق
)EEOC ،د. ھدی مع اجا ر )رباربیامدختاستیقعومون ییسکم

سیتی جنک تتمالسیھامھارنبابی زیراره اربدیادھشنپیحھ الی :سیتیجنکتیھامھارنبرای بدوجومای ھدرداناتسا 	−
ل یالدھ کد نریگرراقن وناقن یاش شوپتتحی تروصردط قفھا مھارنبن یاھ کد ھدیمه زاجاایی ھنت اررقم .درکی اھوخرظن
 .دنشباھ تشداای کنندهع انقر اسیب

د. ننکرا جی انابزی سرتسدرای بھ ای مانربھ کد نشومیق یوشتش شوپتتحی اھدانھی: نازبسی رستد 	−

ھ عجرامر یزای منراتھ بج یرات الواسو  یساسای اھدنبه رابردت اعالطای اھھرگبل امش، 1557خش به رابردر تشیبت اعالطرای اب
individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil- 1557د: ییامن


