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أشياء يجب أن تعرفها عن

حيوانات الدعم العاطفي في السكن
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حيوان الدعم العاطفي ) (Emotional Support Animal, ESAهو حيوان قرر الطبيب المعالج أو أخصائي الصحة العقلية
أنه يساعد الشخص المعاق عن طريق تحسين عرض واحد على األقل من أعراض إعاقة ذلك الشخص .إذا كان لديك إعاقة على النحو
المحدد في قانون مكافحة التمييز ) (Law Against Discrimination, LADلنيوجيرسي وشهد طبيبك المعالج أو أخصائي الصحة
العقلية أن حيوانك األليف يحسّن عرضًا واحدًا على األقل من أعراض إعاقتك ،يُعتبر هذا الحيوان أحد حيوانات الدعم العاطفي ).(ESA
يختلف حيوان الدعم العاطفي ) (ESAعن الحيوانات التي تُستخدم لخدمة أو إرشاد أصحابها .يتم تدريب حيوانات الخدمة أو
اإلرشاد بشكل فردي على أداء مهام محددة مرتبطة بإعاقة صاحبها ،مثل إرشاد شخص كفيف أو مساعدة شخص مصاب بالصرع عند
تعرضه لنوبة .يتم إعفاء حيوانات الخدمة أو اإلرشاد تلقائيًا من سياسات عدم السماح بحيوانات أليفة التي يطبقها مقدم خدمة السكن .غير
أن حيوانات الدعم العاطفي ) (ESAليست كذلك.
إذا كنت تعيش في مبنى أو على وشك االنتقال إليه يطبق سياسة عدم السماح بحيوانات أليفة ،يجب عليك طلب سكن معقول
لحيوان الدعم العاطفي ) (ESAالخاص بك .وكجزء من طلبك ،قد يطلب منك مقدم خدمات السكن تقديم وثائق من طبيب معالج أو
أخصائي صحة عقلية يشهد باآلتي:

أ .أن لديك إعاقة على النحو المحدد في قانون LAD؛ و

4
5

ضا واحدًا على األقل من إعاقتك وأنه ضروري لتزويدك بفرصة
ب .أن حيوان الدعم العاطفي ) (ESAالخاص بك يحسن عر ً
متساوية الستخدام المسكن واالستمتاع به.
حتى بعد تقديم المستندات المطلوبة ،ال يُطلب من مقدم خدمات السكن تلقائيًا التنازل عن سياسة عدم السماح بحيوانات أليفة الستيعاب
 ESAالخاص بك .ال يشترط قانون والية نيو جيرسي أن يبذل مقدم خدمات السكن كل ما في وسعه الستيعاب إعاقتك ،وكل ما عليه
توفير تجهيزات وترتيبات تيسيرية معقولة وفقًا لقواعده أو سياساته أو ممارساته أو خدماته الستيعاب إعاقتك.

إن الطلب المقدم لكي يخفف مقدم خدمات السكن من قيود سياسة عدم السماح بحيوانات أليفة الستيعاب حيوان الدعم

العاطفي ) (ESAسيكون معقوالً إذا كان بإمكانك إظهار أنك تعاني من إعاقة على النحو المحدد في قانون  LADوأن االحتفاظ بحيوان
الدعم العاطفي ) (ESAضروري لمنحك فرصة متساوية الستخدام المسكن واالستمتاع به ،وإذا لم يستطع مقدم خدمات السكن إثبات أن
السماح بوجود حيوان دعم عاطفي ) (ESAسيكون عبئًا ال داعي له على عملياته.

لمعرفة المزيد من المعلومات أو لتقديم شكوى ،يُرجى زيارة الموقع  NJCivilRights.govأو االتصل على الرقم 866-405-3050
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