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نمايی يیةالول ننساإلناا وقققح نةجل 
 ME 04333-0051 ا٬،أأووغوست ٬،ايیشنست هھھھاووسس ستايیت 51

 ME 04330 ا٬،تسوغووأأ ٬،يیترتس وتتيینويی19:فياارغجلاا قعمولاا
 اليييیرر يینام: � TTY)8729 624 (207كساف■)6290 624 (207 تفاهھلاا

www.maine.gov/mhrc 

وززغ .بب وننج وننسريینس .مم  مييیاا
جنةللاا شاررستم ذيیةلتنفيیاا  مديیرةةاال

يینام ةيیووال في دموحلاا ميی مصتلل 2010 ممعال ADA  ريیيیعام

ن؟يیام يیةالوو نننواق في ففتالااإلخ هھووج وهھھھ  ما

 لتصميیمل 2010 عاممل ADA معايیيیروو ٬،5M.R.S.§§4594-G (“MHRA”) ٬،مايین لواليیة ااإلنسانن ققحقو قانونن
 :يیلي ما باستثناء ٬،ذذااتهھا االمتطلباتت لديیهھا ")2010 معايیيیر(" االموحد

MHRA (1 االجديید االبناء" طلحلمص مختلف تعريیف لديیهھا": 
MHRA:تعاددلل االتعديیالتت تكلفة كانت إإذذاا االتعديیالتت أأوو ااألوولي لإلشغالل إإنشاؤؤهھھھا يیتم االتي قاالمرااف 

 .بالكامل قاالمرف إإستبداالل تكلفة من أأكثر أأوو 75%
 ".ااألوولي ااإلشغالل" لـ إإنشاؤؤهھھھا يیتم االتي قاالمرااف :2010 معايیيیر

•


MHRA (2 االتالي االنحو على طاتتطللمخ "االعواائق خلو شهھاددةة" طلبت: 
 ٬،ددووالرر 75,000 عن تقل ال االتعديیالتت أأوو االبناء تكاليیف كانت إإذذاا •
 مهھندسس ٬،مرخص دديیكورر مهھندسس من شهھاددةة على االحصولل قاالمرف إإنشاء على االقائم على يیجب •

 مع ووتقديیمهھا 2010،٬ معايیيیر تلبي طاتتطاالمخ بأنن تفيید مساحة مهھندسس آآوو مرخص مصمم ٬،ترففمح
 .وواالمديینة قاالحراائ مكافحة قسم إإلى طاتتطاالمخ

MHRA (3 االتالي االنحو على طاتتطاالمخ على االحراائق مكافحة قسم مواافقة طلبت: 
 ٬،االعامم االجمهھورر قبل من إإستخداامهھ يیتم سوفف لمبنى االجديید االبناء كانن إإذذاا •
 وويیقر طاتتطاالمخ على بالمواافقة قاالحراائ مكافحة قسم يیقومم حتى االبناء تصريیح االمديینة تصدرر ال قد •

.2010 معايیيیر تلبي بانهھا
أأنن االبناء على للقائم يیمكن ٬،أأسبوعيین غضونن في قاالحراائ مكافحة قسم قبل من قراارر يیصدرر لم إإذذاا • 
 .االبناء تصريیح على للحصولل االمديینة مكتب إإلى مهھندسس من إإمتثالل شهھاددةة يیقدمم

 • :أأجل من إإنشاؤؤهھھھا تم االتي االمباني تشمل "االعامة االمباني"
o ططعةاالمقا أأوو االبلديیة ٬،االواليیة ألغرااضض 
o االتعليیم 
o ووززااررةة قبل من مرخصة منشأةة أأيي ووأأ االرعايیة مساكن ٬،االسكنيیة االرعايیة ٬،االصحيیة االرعايیة 

 االبشريیة وواالخدماتت االصحة
االعامة االتجمعاتت o 
االنزلل ٬،ققاالفنادد o 
طاعماالم o 

قطوااباال تعددد أأوو مربع قدمم 3,000 ألكثر االتجارريي ااإلشغالل o 
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MHRA (4 االتالي االنحو على االمكتملة للمباني االمديینة معايینة طلبت: 
 ;ططعةاالمقا أأوو االبلديیة ٬،للواليیة مبنى ;دققنف ٬،زللن ٬،طعمم على تعديیالتت إلجرااء أأوو جديید االبناء كانن إإذذاا •

 ٬،ثانويیة أأوو إإبتداائيیة مدررسة أأوو
 ٬،)أأعالهه ظرأأن( قاالعواائ من خلو شهھاددةة طلبووت •
 ٬،االبناء لمعايیيیر إإمتثالهھا من للتأكد االمباني بمعايینة االمديینة تقومم ووأأنن •
 قسم قبل من االمعتمدةة طاتتطللمخ إإمتثالهھ من للتأكد االمكتمل االمبنى معايینة االمديینة على يیجب لذلك •

 .ااإلشغالل تصريیح إإصداارر قبل ااإلحتراافي االتصميیم أأوو قاالحراائ مكافحة


