Mtu Mlemavu Anaweza Kuomba
Msaada Chini Ya Sheria Inayolinda
Watu Wanabaguliwa Kwenye Nyumba
Kazi ambayo ilitoa msingi wa chapisho hili iliungwa mkono na fedha chini ya ruzuku na
Idara ya Makazi ya Marekani na Maendeleo ya Mjini. Kiini na matokeo ya kazi ni
kujitolea kwa umma. Mwandishi na mchapishaji anawajibika tu kwa usahihi wa taarifa
na tafsiri zilizomo katika chapisho hili. Tafsiri kama hizo hazionyeshi maoni ya Serikali
ya Shirikisho.

Kuomba msaada kwa busara
Huu sio ushauri wa kisheria lakini ni mazoea bora chini ya Sheria ya Makazi ya
Haki na Idara ya Makazi na Maendeleo ya Mjini na Mwongozo wa Idara ya Haki .

Ni nini "malazi ya busara" katika nyumba?
Sheria ya Makazi ya Haki ya Shirikisho (FHA) ni sheria ya shirikisho ambayo
inakataza ubaguzi katika makazi. Moja ya ulinzi mwingi wa FHA ni haki ya watu
wenye ulemavu kuomba malazi mazuri katika sheria, sera, mazoea, au huduma
za mtoaji wa makazi.
Wakati wowote mtu anawasilisha ombi kwamba sheria, sera, mazoezi, au
huduma kubadilishwa au kubadilishwa kwa njia fulani ili kumudu mtu mwenye
ulemavu fursa sawa ya kutumia na kufurahia makao, ombi kama hilo ni ombi la
malazi ya busara.
Nani anaweza kuomba malazi mazuri katika nyumba?
Watu ambao ni walemavu wanaweza kuomba malazi mazuri katika makazi. Mtu
anachukuliwa kuwa mlemavu ikiwa ana uharibifu wa kimwili au kiakili ambao
hupunguza kwa kiasi kikubwa moja au zaidi ya shughuli zao kuu za maisha,
ikiwa wana rekodi ya kuwa na uharibifu kama huo, au ikiwa wanachukuliwa kuwa
na uharibifu kama huo. Hata hivyo, ufafanuzi wa walemavu haujumuishi
matumizi haramu ya, au ulevi, dutu iliyodhibitiwa. Ikiwa mtu mwenye ulemavu
yuko katika kupona kutokana na ulevi, basi kulingana na ukweli, mtu anaweza
kuchukuliwa kuwa na ulemavu.
Aidha, mtu asiye na ulemavu anaweza kuwasilisha ombi la malazi kwa niaba ya
mtu mwenye ulemavu, ikiwa mtu mwenye ulemavu anaishi naye, au
anahusishwa na mtu anayewasilisha ombi hilo.
Ninawezaje kuomba malazi mazuri katika nyumba?
Malazi ya busara katika nyumba yanaweza kuombwa kwa mdomo au kwa
maandishi, na maneno "malazi ya busara" hayahitaji kutumiwa na mtu
anayewasilisha ombi. Mtu anayewasilisha ombi hawezi kuhitajika kutumia fomu
maalum au kuhitajika kufuata taratibu rasmi katika kuwasilisha ombi.

Unaweza kufanya ombi lako la malazi kwa mdomo. Hata hivyo, ni bora
kuwasilisha maombi ya malazi ya busara kwa maandishi ili hakuna
kutokuelewana kuhusu maelezo maalum ya ombi. Unapaswa kusaini na tarehe
ya request and keep a copy in case there ni mgogoro kuhusu ombi hilo.
Hauhitajiki kutumia fomu za mtoaji wa nyumba.
Nini kama sihitaji malazi katika utawala, sera, mazoezi au huduma lakini badala yake
ninahitaji marekebisho ya kimwili kwa mali kwa sababu ya ulemavu wangu?
Sheria ya Makazi ya Haki pia inafanya kuwa kinyume cha sheria kukataa
kuruhusu mtu mwenye ulemavu kufanya marekebisho mazuri ya majengo
yaliyopo yaliyochukuliwa au kukaliwa na mtu kama huyo ikiwa marekebisho hayo
yanaweza kuwa muhimu kumpatia starehe kamili ya majengo. Ni muhimu
kutambua kwamba marekebisho hayo yanapaswa kukamilika kwa gharama ya
mtu mwenye ulemavu ambaye alifanya ombi, isipokuwa nyumba ni mali ya
shirikisho, mali ya msingi ya mradi, ambayo mmiliki wa mali lazima alipe
marekebisho (hii haijumuishi nyumba ambazo zina ruzuku na vocha ya makazi
ya Sehemu ya 8).
Ombi la "marekebisho ya busara" halichukuliwi sawa chini ya sheria kama ombi
la "malazi ya busara" na kuna sheria tofauti ambazo zinatumika kwa maombi
kama hayo. Mwongozo huu haushughulikii maombi ya "marekebisho ya busara".

Kuzingatia Ombi la Malazi ya Busara
Nani anapaswa kutoa maombi ya malazi ya kutosha?
Ombi la malazi inayofaa linaweza kuwasilishwa kwa mtu yeyote au chombo
kinachohitajika kumudu mtu mwenye ulemavu fursa sawa ya kutumia na
kufurahia makao, ikiwa ni pamoja na lakini sio mdogo kwa wamiliki wa nyumba,
wamiliki wa mali, mashirika ya umma, watu binafsi, mashirika, vyama, watu
binafsi, au vyombo vinavyohusika katika utoaji wa nyumba na mikopo ya makazi
(ikiwa ni pamoja na wamiliki wa mali na huduma za udalali),
na makampuni ya
bima ambao hutoa bima ya mali.
Ni mchakato gani unapaswa kutumika katika kuzingatia malazi ya busara?
Mtu anayepokea ombi la malazi inayofaa hawezi kudumisha sera ya blanketi
kuhusiana na maombi kama hayo. Badala yake, kila ombi la malazi la busara
linapaswa kuzingatiwa kwa msingi wa kesi kwa kesi ili kuamua ikiwa utoaji wa
ombi ni muhimu kumudu mtu mwenye ulemavu ambaye aliwasilisha ombi fursa
sawa ya kutumia na kufurahia makao yao.
Mtu anayezingatia ombi la malazi inayofaa hawezi kuhitaji fomu yoyote maalum
au taratibu zitumike na huenda asihitaji ombi hilo zifanywe kwa maandishi au
wakati wowote maalum au mahali.
Ikiwa mtoaji wa makazi (au mtu anayepokea ombi la malazi ya busara) anaamua
kwamba ombi litakataliwa, lazima kwanza ushiriki katika mazungumzo ya

maingiliano na mtu aliyeomba malazi kuchunguza jinsi malazi yanaweza
kutolewa. Mtoaji wa makazi ambaye anajihusisha na vitendo vya uhasama au
unyanyasaji wakati akiwa na mazungumzo ya maingiliano na mpangaji anaweza
kupatikana kuwa na kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maingiliano na ombi
la malazi ya busara linaweza kuchukuliwa kuwa limekataliwa. Zaidi ya hayo,
mwenendo kama huo unaweza kuwa kulipiza kisasi kinyume cha sheria kinyume
cha sheria kinyume cha sheria kwa ukiukaji wa FHA.
Ni aina gani za malazi ya busara yanaweza kuombwa?
Sheria na kanuni za makazi ya haki hutoa mifano mitatu ambayo malazi ya
busara yatahitaji kutolewa kwa mtu mwenye ulemavu:
1. Mpangaji ambaye ni kipofu na anahitaji matumizi ya mbwa wa kuona
macho katika mali ambayo inakataza pets;
2. mpangaji na uharibifu wa uhamaji ambaye anahitaji nafasi ya maegesho
kuhifadhiwa kwao karibu na makazi yao; Na
3. mpangaji mwenye ulemavu wa akili, ambaye anaogopa kuondoka makazi
yake, kuruhusiwa kulipa kodi yao kwa barua ingawa mtoaji wa nyumba
anahitaji kwamba kodi lazima ilipwe kwa mtu katika ofisi ya kukodisha.
Mahakama zimetambua hali nyingine nyingi ambazo malazi ya busara
yanapaswa kupewa, ikiwa ni pamoja na:
1. Kukataa kwa mtoaji wa makazi ili kufuta sera ya hakuna-pets ili kuruhusu
mpangaji kuwa na mnyama wa huduma (Kumbuka: sheria kuhusu
wanyama wa huduma kama malazi mazuri yanajadiliwa kwa undani katika
Sehemu ya III hapa chini)
2. Mtoaji wa nyumba ambaye alikataa kuondoa ada ya mgeni kwa msaidizi
wa afya yanyumbani kwa mpangaji mwenye ulemavu
3. Mtoaji wa nyumba ambaye alikataa mara moja kugawa nafasi ya
maegesho katika karakana ya maegesho ya mali bila ya kuwekwa kwenye
orodha ya kusubiri
4. Kukataa kwa manispaa kufuta mahitaji ya chini ya vikwazo ili kuruhusu
ujenzi wa barabara ya mbele ya mkazi mwenye ulemavu
5. Kushindwa kwa mtoaji wa nyumba kurekebisha potholes katika barabara
ambayo ilifanya kuwa vigumu kwa mtumiaji wa kiti cha magurudumu
kupata mali
6. Kukataa kwa mtoaji wa nyumba kuruhusu mpangaji mwenye ulemavu
kuhamisha kutoka ghorofa ya juu hadi ghorofa ya chini
7. Kukataa kwa mtoaji wa nyumba kuruhusu mpangaji mwenye ulemavu
kuegesha gari la golf karibu na makazi yake na kuifunika na tarpaulin
wakati haitumiki
8. Kukataa kwa mtoa nyumba kukataa kuondoa utawala wa hakunacosigners kwa mwombaji mwenye ulemavu ambaye hakuweza kufanya
kazi na kwa hivyo hakuweza kukidhi mahitaji ya chini ya mapato ya mtoa
nyumba

9. Kukataa kwa mtoaji wa makazi kuruhusu mtoto wa wapangaji waliopo na
ulemavu, ambaye hawezi kuishi kwa kujitegemea, kuishi katika mali ya
umri wa miaka 55 na zaidi.
10. Kukataa kwa manispaa kumpa mkazi mwenye ulemavu muda wa ziada
wa kuondoa ubaguzi wa umma katika mali yake
11. Kukataa kwa manispaa kuruhusu mkazi mwenye walezi wenye ulemavu
kuishi katika hali ya kutengwa kinyume na mahitaji ya familia moja-kwamengi
12. Kukataa kwa manispaa kutoa tofauti ili kuruhusu uwekaji wa nyumba ya
kikundi kutumiwa na kikundi cha wakazi wenye ulemavu wanaoishi kama
"familia moja" katika eneo lililotengwa kwa ajili ya matumizi ya familia
moja.
13. Kukataa kwa manispaa kutoa tofauti kwa agizo la zoning ambalo linahitaji
nafasi kati ya nyumba za kikundi
14. Kukataa kwa manispaa kutoa tofauti ili kuruhusu ujenzi wa nyumba ya
uuguzi katika eneo lililotengwa hasa kwa matumizi ya makazi
15. Kukataa kwa mtoa nyumba kusitisha kesi ya kufukuzwa iliyoanzishwa
kutokana na mpangaji wa tabia ya kuharibu ulemavu ikiwa kufukuzwa
kutasababisha mpangaji mwenye ulemavu kutopata tena huduma muhimu
za afya ya akili
Ni muhimu kuelewa kwamba orodha hii haijumuishi kila aina ya malazi ya busara
ambayo lazima yapewe, na kila ombi lazima lizingatiwe kwa msingi wa kesi kwa
kesi ili kuamua ikiwa kutoa ombi inaweza kuwa muhimu kumudu mtu mwenye
ulemavu fursa sawa ya kutumia na kufurahia makao.
Ombi la haraka la malazi mazuri katika nyumba lizingatiwe haraka?
Mtu anayepokea ombi la malazi inayofaa lazima atoe majibu ya haraka na
ucheleweshaji usiofaa, usio na haki, au usio wa haki unaweza kuonekana kuwa
kushindwa kutoa malazi ya busara.
Ni aina gani ya habari ambayo mtu anayeomba malazi mazuri katika nyumba anatakiwa
kutoa?
Ikiwa mtu aliyeomba malazi mazuri ana ulemavu ambao ni wazi na ikiwa hitaji la
malazi yaliyoombwa ni dhahiri, mtu anayepokea ombi la malazi inayofaa hawezi
kuomba maelezo yoyote ya ziada.
Ikiwa ulemavu wa mtu anayeomba malazi ya busara sio wazi, mtu anayepokea
ombi anaweza kuomba habari ambayo inathibitisha kwamba mtu huyo ni
walemavu kama ilivyoelezwa na FHA. Hata hivyo, mtu anayepokea ombi hawezi
kuuliza juu ya asili au ukali wa ulemavu wa mtu binafsi. Mtu anayepokea ombi
pia anaweza kuomba habari inayoelezea malazi ambayo yameombwa na
ambayo inaonyesha uhusiano kati ya ulemavu wa mtu binafsi na haja ya malazi
yaliyoombwa.

Nani anaweza kuthibitisha ulemavu wa mtu binafsi ambaye malazi mazuri
yameombwa?
Habari hii mara nyingi inaweza kutolewa na mtu ambaye ameomba malazi, kama
vile kwa kuwasilisha ushahidi kwamba mtu anapata faida za ulemavu au kwa
kuwasilisha taarifa ya kuaminika na mtu binafsi. Habari hii pia inaweza
kuthibitishwa na daktari au mtaalamu mwingine wa matibabu, kikundi cha
msaada wa rika, shirika lisilo la matibabu, au mtu wa tatu anayeaminika ambaye
yuko katika nafasi ya kujua kuhusu ulemavu wa mtu binafsi.
Ni wakati gani ombi la malazi ya busara linaweza kukataliwa?
Ombi la malazi linalofaa linaweza kukataliwa ikiwa halikufanywa kwa niaba ya
mtu mwenye ulemavu au ikiwa hakuna haja inayohusiana na ulemavu ya malazi.
Ombi la malazi ya busara linaweza pia kukataliwa ikiwa sio "busara". Ombi la
malazi ya busara sio "busara" ikiwa linaweka mabadiliko ya msingi katika asili ya
programu au mzigo usiofaa wa kifedha au utawala kwa chama ambacho
kinawasilishwa.
Hii haimaanishi kuwa ombi la malazi la busara linaweza kujumuisha gharama
yoyote kwa mtu anayepokea ombi. Hata hivyo, gharama hizo zinahitaji kuwa "za
busara". Kwa mfano, ikiwa mpangaji aliye na maombi ya uharibifu wa uhamaji
kuwa na nafasi ya maegesho iliyohifadhiwa kwa ajili yake karibu na mlango wa
mbele, mwenye nyumba au mmiliki wa mali anatakiwa kulipa gharama za ishara
yoyote. Hata hivyo, ikiwa mpangaji huyo huyo anaomba kwamba lifti isakinishwe
ili aweze kufikia ghorofa ya pili, gharama hizo zinaweza kuwa zisizo za busara.

Maombi ya Malazi ya Busara kwa Wanyama wa Huduma
Kuna sheria tatu kuhusu wanyama wa huduma: Sheria ya Makazi ya Haki,
Wamarekani wenye Ulemavu Sheria, na Sheria ya Upatikanaji wa Flygbolag Air.
Mwongozo huu unashughulikia Sheria ya Makazi ya Haki.

Naomba niombe kuwa na mnyama wa huduma kuishi nami kama malazi mazuri katika
nyumba?
Mtu anaweza kuomba malazi mazuri ya kuwa na mnyama wa huduma ikiwa mtu
ni walemavu, kama ilivyoelezwa na FHA, na mnyama hufanya kazi, msaada,
kazi, au huduma zingine kwa manufaa ya mtu binafsi, au ikiwa hutoa msaada wa
kihisia ambao hupunguza moja au zaidi ya dalili zilizotambuliwa au madhara ya
ulemavu wa mtu binafsi.
Je, kuna tofauti kati ya mnyama wa huduma, mnyama wa msaada, mnyama wa
msaada, na mnyama wa tiba?
Hakuna tofauti kati ya aina hizi tofauti za wanyama wakati ombi la mtu binafsi
kwamba anaruhusiwa kuwa na moja kama malazi ya busara katika makazi. Wote
wanachukuliwa kuwa wanyama wa huduma chini ya FHA, ikiwa hutoa huduma
kwa mtu mwenye ulemavu kwa sababu ya ulemavu wa mtu.

Mahakama zimekuwa zikishikilia mara kwa mara kwamba wanyama wa msaada
wa kihisia ni wanyama wa huduma na lazima wazingatiwe kama malazi mazuri
kwa watu wenye ulemavu.
Je, mtoa nyumba ananihitaji kulipa kodi ya ziada, amana, au ada kama hali ya kuwa na
mnyama wa huduma?
Mtoaji wa nyumba hawezi kuhitaji kodi tofauti au kuweka amana ya usalama au
masharti mengine ya kukodisha kwa sababu ya ulemavu wa mtu binafsi. Mtoaji
wa nyumba hawezi kuhitaji mtu mwenye ulemavu kulipa ada ya ziada au amana
kama hali ya kupokea malazi mazuri.
Je, mtoaji wa makazi anahitaji kwamba mnyama wa huduma apate mafunzo?
Hakuna kila se au mahitaji maalum ya mafunzo kwa wanyama wa huduma na
FHA inalinda haki ya kuwa na kila aina ya wanyama wa huduma, bila kujali
mafunzo. Watu wengine wanaoomba kuwa na mnyama wa huduma kama malazi
mazuri katika nyumba wanaweza kuwa na ulemavu ambao unahitaji mnyama wa
huduma kuwa na aina fulani ya mafunzo (kama vile mbwa wa kuona kwa mtu
ambaye ni kipofu) na katika hali kama hizo, mtu mwenye ulemavu anaweza
kuhitajika kuonyesha kwamba mnyama wa huduma amepokea mafunzo kama
hayo. Hata hivyo, katika hali nyingine, kama vile kwa wanyama wa msaada wa
kihisia, hakuna mafunzo ni muhimu na mtu mwenye ulemavu hawezi kuhitajika
kuonyesha kwamba mnyama wa huduma amepokea mafunzo yoyote.
Uamuzi wa ikiwa mnyama wa huduma lazima aidhinishwe lazima ifanywe kwa
msingi wa kesi kwa kesi baada ya uchunguzi maalum wa ukweli. Ikiwa mnyama
maalum anastahili kama mnyama wa huduma inategemea ulemavu wa mtu
anayeomba malazi mazuri na malazi muhimu ili kuboresha athari za ulemavu.
Je, mtoaji wa makazi anaweza kuweka vikwazo vya uzazi, ukubwa au uzito kwa
wanyama wa huduma?
Mtoaji wa nyumba hawezi kuweka vizuizi kama hivyo vya blanketi kwa wanyama
wa huduma. Mtoaji wa nyumba lazima akubali mnyama wa huduma kama malazi
ya busara ikiwa kuweka mnyama huyo "inawezekana" na "vitendo". Ombi la
malazi ya kutosha kwa mnyama wa huduma linaweza kukataliwa ikiwa mnyama
analeta tishio la moja kwa moja kwa afya au usalama wa wengine ambao
hauwezi kupunguzwa au kuondolewa na malazi mengine ya busara, au ikiwa
mnyama angesababisha uharibifu mkubwa wa kimwili kwa mali au wengine
ambayo haiwezi kupunguzwa au kuondolewa na malazi mengine ya busara.
Mtoaji wa nyumba lazima atimize uamuzi maalum wa kesi kwa kesi ya kila ombi
maalum la malazi ya busara.
Mtoaji wa nyumba hawezi kutegemea sheria ya serikali, jiji au kaunti kupiga
marufuku mifugo fulani ya wanyama. Ikiwa mtoaji wa nyumba anajua kwamba
mnyama fulani aliyeombwa kama mnyama wa huduma atakiuka agizo la
manispaa na hii ndiyo msingi pekee ambao mtoaji wa nyumba angekataa ombi
hilo, mtoaji wa nyumba anapaswa kupitisha malazi mazuri na kupendekeza kwa

mtu anayeomba malazi ya busara kwamba wanawasilisha ombi la malazi ya
busara zaidi kwa manispaa. Hata kama manispaa inakataa ombi la malazi ya
busara, mtoaji wa nyumba anapaswa kudumisha idhini yake ya mnyama wa
huduma.
Je, mtoaji wa makazi anaweza kuzuia ambapo mnyama wa huduma anaruhusiwa
kuwepo?
Mtu mwenye ulemavu ambaye ana mnyama wa huduma anaweza kuchukua
mnyama katika maeneo yote ya majengo ambapo watu kwa kawaida
wanaruhusiwa kwenda, isipokuwa kufanya hivyo ingeweka mzigo usiofaa wa
kifedha au kiutawala au kimsingi angebadilisha hali ya huduma za mtoaji wa
makazi. Mtoaji wa nyumba hawezi kumzuia mtu mwenye ulemavu kuchukua
mnyama wao wa huduma nje ya jengo na maeneo ya kawaida ya mali.

Ombi la Sampuli ya Malazi ya Busara
Mpendwa [jina la mtoaji wa makazi]:
Kama mtu mwenye ulemavu, ninakuomba malazi mazuri kwa [kushughulikia nyumba
ambazo unataka kushughulikiwa] kwa mujibu wa Sheria ya Makazi ya Haki, 42
Marekani.C. § 3604, ambayo inahitaji watoa makazi kufanya "malazi mazuri katika
sheria, sera, mazoea, au huduma, wakati malazi kama hayo yanaweza kuwa muhimu
kumudu mtu huyo fursa sawa ya kutumia na kufurahia makazi."
Malazi ninayoomba ni [kuelezea malazi yaliyoombwa]. Ninahitaji malazi haya kwa
sababu [elezea kwa nini unahitaji malazi bila kufichua asili au ukali wa ulemavu
wako].
Tafadhali jibu ombi hili la malazi ya busara kwa maandishi ndani ya siku 7 za kupokea.

Dhati

[Saini] [tarehe]
[Jina lililochapishwa]
[Anwani]
[Simu]

Mfano Ushahidi wa Haja ya Malazi Ya Busara
Mpendwa [jina la mtoaji wa makazi]:
[Jina la mpangaji] amewasiliana nami kuhusu haja yake ya malazi
mazuri. Mheshimiwa / Bi [jina la mwisho la mpangaji] hufanya ombi hili kwa mujibu
wa Sheria ya Makazi ya Haki, 42 Marekani.C. §3604, ambayo inahitaji watoa makazi
kufanya "malazi mazuri katika sheria, sera, mazoea, au huduma, wakati malazi hayo
yanaweza kuwa muhimu kumudu mtu huyo fursa sawa ya kutumia na kufurahia
makazi." Nimearifiwa kwamba malazi aliyoomba ni: [eleza malazi yaliyoombwa].

Ninafahamu asili na kiwango cha Mheshimiwa /Bi [jina la mwisho la mpangaji]
ulemavu na ninaelewa sababu / s kwa ombi lake la malazi mazuri. Ninathibitisha
kwamba, katika hukumu yangu, Mheshimiwa / Ms [jina la mwisho la mpangaji]
hukutana na ufafanuzi wa "handicapped" chini ya Sheria ya Makazi ya Haki (Kufanya
uamuzi huu uone chini ya 1.1) na kwamba malazi ya busara kama hayo yanaweza
kuwa muhimu kumudu Mr./ Ms. [jina la mwisho la mpangaji] fursa sawa ya kutumia
na kufurahia kitengo cha makao ambacho anaishi,
kama ilivyoainishwa na Sheria ya
Haki ya Makazi.

Dhati

[Saini] [tarehe]
[Jina]
[Anwani]
[Simu]

1.1
"Handicap" inamaanisha, kwa heshima na mtu, uharibifu wa kimwili au kiakili ambao
hupunguza shughuli moja au zaidi ya maisha; kumbukumbu ya uharibifu kama huo; au
kuonekana kama kuwa na uharibifu kama huo. Neno hili halijumuishi matumizi ya sasa,
haramu ya au kulevya kwa dutu iliyodhibitiwa. Kwa madhumuni ya sehemu hii, mtu
hatazingatiwa kuwa na handicap tu kwa sababu mtu huyo ni transvestite. Kama
ilivyotumika katika ufafanuzi huu:
1. "Uharibifu wa kimwili au kiakili" ni pamoja na:
1. Ugonjwa wowote wa kisaikolojia au hali, uharibifu wa vipodozi, au
upotezaji wa anatomical unaoathiri moja au zaidi ya mifumo ifuatayo
ya mwili: Neurological; musculoskeletal; viungo maalum vya akili;
kupumua, ikiwa ni pamoja na viungo vya hotuba; moyo na mishipa;
uzazi; digestive; genito-urinary; hemic na lymphatic; ngozi; na
endocrine; Dhahabu
2. Ugonjwa wowote wa akili au kisaikolojia, kama vile retardation ya akili,
ugonjwa wa ubongo wa kikaboni, ugonjwa wa kihisia au akili, na
ulemavu maalum wa kujifunza. Neno "uharibifu wa kimwili au kiakili"
linajumuisha, lakini sio mdogo, magonjwa na hali kama vile orthopedic,
visual, hotuba na uharibifu wa kusikia, palsy ya cerebral, autism, kifafa,
dystrophy ya misuli, sclerosis nyingi, saratani, ugonjwa wa moyo,
ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa kisukari, maambukizi ya Virusi vya
Immunodeficiency ya Binadamu, retardation ya akili, ugonjwa wa
kihisia, madawa ya kulevya (isipokuwa madawa ya kulevya
yanayosababishwa na sasa, matumizi haramu ya dutu kudhibitiwa) na
ulevi.
2. "Shughuli kuu za maisha" inamaanisha kazi kama vile kujitunza mwenyewe,
kufanya kazi za mwongozo, kutembea, kuona, kusikia, kuzungumza,
kupumua, kujifunza na kufanya kazi.
3. "Ina rekodi ya uharibifu kama huo" inamaanisha ina historia ya, au imepotoshwa
kama kuwa, uharibifu wa akili au kimwili ambao hupunguza shughuli moja au
zaidi ya maisha.
4. "Inachukuliwa kama kuwa na uharibifu" inamaanisha:
1. Ina uharibifu wa kimwili au kiakili ambao hauzuii shughuli moja au zaidi ya
maisha lakini hiyo inachukuliwa na mtu mwingine kama constituting
kizuizi kama hicho;
2. Ina uharibifu wa kimwili au kiakili ambao hupunguza shughuli moja au
kubwa zaidi ya maisha tu kama matokeo ya mitazamo ya wengine
kuelekea uharibifu huo; Dhahabu
1. Hakuna uharibifu uliofasiliwa katika aya(4a) ya ufafanuzi huu lakini
anatibiwa na mtu mwingine kama kuwa na uharibifu kama huo.

