
 

 

 ذوي اإلعاقات إن
 :هم

 محاسبين 

 محامين 

 معماريين 

 العبي كرة سلة 

 مكفوفين 

 أصحاب شركات 

 صرافين  

 صم 

 أطباء 

 فنانين 

 مديرين 

 موسيقيين 

 آباء 

 نعاعمال مص 

 سياسيين 

 أساتذة جامعيين 

 خطباء  

 سماسرة 

 عمال إصالح 

 علماء 

 العبي قفز حر  

 ين قدامىمحارب  

 ناخبين  

 

 من فضلك انتبه لمقدرتي!

 

1475 W. Gray 
Houston, Texas  77019 

 834.394.0814 :الهاتف
 mopdmail@houstontx.gov البريد اإللكتروني:

 eswww.houstontx.gov/disabiliti :موقع الويب

 
 جاي ستيتيلي، مدير القسم

 
, Division Manager 

 

خدمة أبناء  فيعاًما  22

 مدينة هيوستن.

mailto:mopdmail@houstontx.gov
http://www.houstontx.gov/disabilities


لجل أل موارد سهولة وصول المواطنين
 (CAREالتمكين )

 
 

على  عمدةللالتابع  ألشخاص ذوي اإلعاقةامكتب يعمل 
 فتح حواجز االتصالعن طريق المواطنين  تمكين

حاًل  إلى الموارد التي قد توفرالوصول وتوفير إمكانية 
 دنمفي الشكاوى وكما نحقق  المدى.قصير أو طويل 

مدينة بالمعلومات ال إداراتو والمنظمات الوكاالت
 الالزمة لمساعدة المواطنين ذوي اإلعاقة.

 (MOPD) التابع للعمدة مكتب ذوي اإلعاقة رعىي
موارد سهولة جوائز و حمالت التوعية الشهرية إطالق

مراكز ، و(CAREجل التمكين )أل وصول المواطنين
ألجهزة  الملجانية مساعدةوال ،الملجانية القانونية المساعدة

الخاصة  الملجانية بادراتالم، وإنذار الحريق البصرية
 منتدياتالمو لألشخاص ذوي اإلعاقة، ائبالضرب

اإلسكان وموارد معرض ، والماليلتمكين ل الملجانية
لألشخاص ذوي اإلعاقة   نيالملجا (HERE) التوظيف

 كثير.ال ذلك غيرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتواء
 التنوع يحتضن

 ويبني المجتمع.
   

MOPD administers 
CARE and PAR Programs 

إمكانية وصول  برنامج مرالجعة
 (PARلمشاة )ا

 إدارةدار بالشراكة مع يالذي  هذا البرنامج،يوفر 
ممرات مشاة  األشغال العامة والهندسة،

مواطن من ذوي اإلعاقة ال . ويعتبروأرصفة
إمكانية  للمشاركة في برنامج مراجعة مؤهاًل 

 يكون هناكال  عندما (PARلمشاة )اوصول 
 إلى: ممرات مخصصة للمعاقين للوصول

 البقالة -

 الصيدلية -

 المركبة -

 ستشفىعيادة أو مكتب طبيب أو م -

 المدرسة  -

 المسلجد أو الكنيسة  -

 البنك، االتحاد االئتماني -

 الوظيفة -

 محطة الحافالت، محطة المترو -

 

  

التابع  ألشخاص ذوي اإلعاقةا مكتبأنشيء 
 بموجب مدينة هيوستنفي  (MOPD) عمدةلل

 الرئيسيةوالمهمة  .1993عام الصادر  مرسوم المدينة
احتياجات المواطنين ذوي عن حقوق و عاالدفهي  له

وإدارات  مجلس المدينةو العمدة بين الربطو اإلعاقة؛
فيما يخص  والجهات العامة والخاصة األخرى المدينة
في  كمعلمين كما نعملاألشخاص ذوي اإلعاقة. أمور 

االتصاالت الخاصة بمبادرات ال و الماديةالمبادرات 
المادية  الحوالجز نزيلكما  .سهولة الوصولو

في و مدينةال ات حكومةوالسلوكية على جميع مستوي
 الكبرى. هيوستن مدينة منطقة وسط ءجميع أنحا

 
التابع للعمدة  مكتب ذوي اإلعاقة موظفيعمل ي
(MOPD)  الملجالس والللجان االستشاريةفي 

تحدث موارد والن التي تجلب في األماك ونويشارك
إيجابية فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر تغيرات تشريعية 

مكتب  ديروي المواطنين ذوي اإلعاقة. مجتمع على

 البرامج التالية: (MOPD) ي اإلعاقةذو


