Balangkas para sa Batas ng Pagtatamo
sa British Columbia

Mensahe mula sa Premier
Inuuna ng ating pamahalaan ang mga British Columbians. Nakatuon
kami sa paglilikha ngayon ng mga pagkakataon para sa mga tao,
habang natutugunan din ang mga hamon ng kinabukasan.
Ang pagtatamo ay para sa lahat ng mga taga-British Columbia,
kasama ang mga taong may mga kapansanan, na nangangahulugang
buo at pantay na pakikilahok sa ating mga komunidad, na tinanggal
ang pisikal, impormasyon, paraang pagiisip at sistematikong mga
hadlang upang ang mga tao ay maaaring makilahok sa pang-arawaraw na mga gawain, o makilahok sa mga oportunidad na magagamit
ng lahat ng mga mamamayan.
Ang batas ng pagtatamo ay makakatulong sa pagbuo ng isang
inklusibong British Columbia na nagmamalasakit at nagpoprotekta sa
lahat ng mga British Columbians sa mga darating na henerasyon.
Ang iyong puna at pampasok sa Balangkas sa Batas ng Pagtatamo ay
makakatulong sa ating pamahalaan na bumuo ng mga batas,
pamantayan at patakaran, na susuportahan ang mga taong may mga
kapansanan upang tunay na isama sa pamumuhay ng kanilang mga
komunidad.
Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, maaari nating tugunan ang
hindi pagkakapantay-pantay at bumuo ng isang mas mahusay na B.C.
habang lumilikha ng mas maraming mga pagkakataon para sa
makahulugang trabaho, nagsusuporta sa higit na kalayaan at mas
lubos na pakikilahok sa komunidad para sa mga taong may mga
kapansanan sa ating lalawigan.
Salamat sa iyong paglaan ng oras upang makilahok sa mahalagang
gawaing ito.

Premier John Horgan
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Mensahe mula sa Minister
Tayong lahat ay makikinabang sa isang natatamo at inklusibong
lalawigan. Ang ating pamahalaan ay nagtatrabaho upang alisin ang
mga hadlang para sa mga taong may mga kapansanan at lumilikha ng
isang kultura ng pagsasama. Ang pagbubuo ng batas ng pagtatamo ay
isang mahalagang hakbang na makakatulong sa B.C. na makarating
sa layuning ito.
Upang ipagbigay-alam ang batas ng pagtatamo para sa BC,
gagabayan tayo ng UN Convention on the Rights of Persons with
Disability at ang prinsipyo ng 'walang tungkol sa atin, na wala tayo.'
Sa ganitong kalooban, ang balangkas ng konsultasyon na gagamitin
natin ay inihanda sa pakikipagtulungan sa mga miyembro ng
komunidad ng may mga kapansanan, kanilang mga pamilya at
tagasuporta, pati na rin ang mga katutubong tao at negosyo.
Ang Balangkas para sa Batas ng Pagtatamo ay naglalarawan ng mga
ideya kung ano ang maaaring anyo ang batas ng pagtatamo sa B.C.;
nguni't ang mga ideyang ito ay hindi kahuli-hulian. Kailangan namin
ang iyong pampasok at puna na magiging mahalaga sa pagbuo ng
batas na ito.
Kailangan namin ang inyong mga pananaw, ideya at karanasan
habang hinuhubog namin ang kinabukasan ng ating lalawigan, na may
layunin na tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang kalubuslubusang potensyal at tamasahin ang buong pakikilahok sa lipunan.
Inaanyayahan ko kayong suriin ang Balangkas para sa Batas ng
Pagtatamo at ibigay ang iyong mga puna.
Salamat sa iyong paglalahok sa pagbubuo ng isang mas mahusay na
B.C.
Shane Simpson
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Ministro ng Panlipunang Pagpapaunlad at Pagbabawas ng Kahirapan
(Ministry of Social Development and Poverty Reduction)
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Panimula
Layunin
Ang layunin nitong Balangkas para sa Batas ng Pagtatamo ay upang
simulan ang isang pag-uusap tungkol sa batas ng pagtatamo para sa
B.C. Sa kasalukuyan, ang B.C. ay walang komprehensibong batas
upang makatulong na makilala, alisin, at maiwasan ang mga hadlang
na naranasan ng mga taong may kapansanan. Ang dokumento na ito
ay naglalarawan ng mga ideya tungkol sa kung ano ang maaaring
anyo ang batas ng pagtatamo sa B.C. Gayunpaman, ang mga ideyang
ito ay hindi kahuli-hulian. Mayroong maraming mga kasamang mga
katanungan sa dokumentong ito at ang iyong pampasok at puna ay
makakatulong sa gabay sa kasunod na pag-unlad ng batas ng
pagtatamo ng B.C..
Mga Ideya na Gumabay sa Dokumentong ito
Ang isang sentral na ideya na nagpapasaya nitong Balangkas para sa
Batas ng Pagtatamo ay ang lahat ng mga tao, kabilang ang mga taong
may mga kapansanan, ay may likas na halaga at karangalan at ito ay
isang tungkulin ng mabuting pamahalaan upang pangalagaan at
isulong ang karangalang iyon. Iba't ibang mga mapagkukunan ang
gumagabay sa pag-unlad nitong dokumento, kasama ang:
1. Mga prinsipyo sa United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (UNCRPD) at ang United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP);
2. Mga tinig ng mga taong may mga kapansanan na pinahiwatig sa
nakaraang mga konsultasyon tulad ng konsultasyon sa batas ng
pagtatamo ng 2016/17 ng Canada at konsultasyon sa
kapansanan ng British Columbia ng 2013/14;
3. Canada’s Bill C-81, The Accessible Canada Act (Accessible
Canada Act); at
4. Batas ng pagtatamo mula sa ibang mga probinsya at mga bansa.
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Paano makakasali
Maaari kayong makisali sa maraming paraan. Basahin ang
dokumentong ito, isipin ang mga katanungan, at ipaalam sa amin kung
ano ang iniisip mo tungkol sa mga iminungkahing ideya:
➢ Alamin ang tungkol sa isa sa aming mga harapang
personal na pulong na gaganap nitong taglagas sa
buong lalawigan - ang impormasyon ay ibinibigay online
sa engage.gov.bc.ca/accessibility
➢ Magbigay ng katugunan sa Biyernes, Nob. 29, 2019,
4:00 ng hapon:
Online:
engage.gov.bc.ca/accessibility
Email at ASL video: engageaccessibility@gov.bc.ca
Telepono:
1-844-878-0640 (libreng tawag)
Fax:
250-356-8182
Koreo:
PO Box 9929 STN,
PROV GOVT
VICTORIA, BC, V8W 9R2

Bakit Mahalaga ang Batas ng Pagtatamo
Pag-alis ng mga hadlang
Mayroong higit sa 926,100 British Columbians na higit sa edad na 15
ay may ilang anyo ng kapansanan. Ito ay kumakatawan sa 24.7% ng
populasyon. Habang tumatanda ang edad ng populasyon, ang bilang
ng mga taong may kapansanan at ang kalubhaan ng kanilang mga
kapansanan ay malamang madadagdagan.
Ang Pamahalaan ng British Columbia ay nakatuon sa pagbuo ng mga
batas, mga pamantayan, at mga patakaran na sumusuporta sa mga
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taong may mga kapansanan upang mabuhay nang may karangalan at
makabuluhang makilahok sa kanilang mga komunidad. Ang batas ng
pagtatamo ay magbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan, mga
taong may mga kapansanan, at mas malawak na komunidad upang
magtulungan upang makilala, alisin, at maiwasan ang mga hadlang.
Ang batas ng pagtatamo ay naiiba sa umiiral na batas at mga
programa na sumusuporta sa mga taong may mga kapansanan.
Hindi ito direktang makakaapekto sa mga programa na
nahuhulog sa ilalim ng iba pang mga bahagi ng batas, tulad ng
Worker’s Compensation Benefits.

Pagsusulong ng Mga Karapatang Pantao
Mayroong maraming mga batas na nasa lugar na makakatulong upang
maprotektahan ang mga karapatang pantao ng British Columbians
kabilang ang Human Rights Code [Alintuntunin sa Mga Karapatang
Pantao] (British Columbia) at ang Canada Charter of Rights and
Freedoms [Saligang-batas sa Mga Karapatan at Kalayaan ng Canada].
Ang balak ng Pamahalaan ng British Columbia para sa batas ng
pagtatamo ay pagtibayin at palakasin ang mga karapatan ng mga
taong may mga kapansanan at hindi bawasan o paliitin ang anumang
umiiral na mga karapatan.
Habang pinapayagan ng umiiral na mga batas ng karapatang pantao
na gumawa ng mga indibidwal na reklamo kapag ang kanilang mga
karapatan ay nilabag, madalas silang may limitadong kakayahang
matugunan ang mga sistematikong problema. Ang batas ng pagtatamo
ay lilikha ng mga mekanismo, tulad ng mga pamantayan sa
pagtatamo, upang matugunan ang mga sistematikong hadlang.
Pagtataguyod ng Pagkamakatarungan at Pagkakapantay
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Ang komunidad ng may kapansanan ay isang magkakaiba at
masiglang komunidad. Ang mga karanasan ng mga taong may mga
kapansanan ay nag-iiba ayon sa kalikasan at kalubhaan ng kanilang
kapansanan pati na rin ang iba pang mga indibidwal na katangian. Ang
mga sanhing panlipunan at pang-ekonomiya pati na rin ang kasarian,
sekswalidad, lahi, wika, at relihiyon ay maaaring lubos na
nakakaapekto kung paano ang mga tao ay nakakaranas at nagiisip
tungkol sa kapansanan. Sa pagsusulong sa pagbubuo ng batas ng
pagtatamo para sa B.C., ang pamahalaan ay nakatuon sa batas na
naglalayong matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay at
nakikinabang ang lahat ng mga taong may mga kapansanan.
Alam mo ba na ang pamahalaan ng British Columbia ay nagampon ng Gender-Based Analysis Plus [Pagtatasa Batay sa
Kasarian] (GBA +) bilang isang kagamitang pang-analitiko
upang masuri kung paano ang magkakaibang mga grupo ng
kababaihan, kalalakihan, at magkakaibang kasariang mga tao
ay maaaring makaranas ng mga patakaran, programa, at mga
inisyatibo nang iba? Binibilang ng GBA + ang maraming mga
salik ng pagkakakilanlan, tulad ng kasarian, lahi, katutubo,
edad, at kapansanan. Ang GBA + ay isang paraan na ang
pamahalaan ay naghahanap na maging mas tumutugon sa
magkakaibang mga pangangailangan at kalagayan ng lahat ng
mga British Columbians.
Pagpunan ng Pederal na Batas ng Pagtatamo
Ang Accessible Canada Act [Batas sa Pagtatamo sa Canada] ay
nagkaroon ng bisa noong Hunyo 2019 at nagtatakda ng mga
kinakailangan sa pagtatamo para sa mga sektor o organisasyon sa
ilalim ng nasasakupang pederal, tulad ng pagbabangko,
pagbobroadcast at transportasyon sa pagtawid ng border.
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Ang Accessible Canada Act ay sumusuporta sa isang malawak na
hanay ng mga linikhang mga hakbang upang maitaguyod ang
pagtatamo kabilang ang mga hakbang upang mapaunlad ang mga
pamantayan sa pagtatamo, mga isyu ng parusa at insentibo,
pagsubaybay sa pag-unlad sa pagtatamo, at pagtrabaho kasama ang
mga probinsya at teritoryo upang ayusin ang mga pagsisikap na may
kaugnayan sa pagtatamo.
Ang pederal na batas sa pagtatamo ay hindi matutugunan ang mga
hadlang sa pagtatamo sa loob ng mga lugar ng hurisdiksyon ng
lalawigan. Ang batas sa pagtatamo para sa B.C. ay makakadagdag sa
mga pederal na pagsisikap upang maisulong ang pagsasama at
pagtatamo.
Pagtutuo ng Batas ng Pagtatamo mula sa Mga Ibang Probinsya
Apat na mga probinsya, Nova Scotia An Act Respecting Accessibility
Legislation in Nova Scotia, 2017 (Batas na Gumagalang sa Batas ng
Pagtatamo sa Nova Scotia, 2017), Manitoba The Accessibility for
Manitobans Act, 2013 (Batas sa Pagtatamo para sa mga TagaManitoba), Ontario Accessibility for Ontarians with Disabilities Act,
2005 (Batas ng Pagtatamo para sa mga may Kapansanan na TagaOntario, at Quebec (Batas upang iseguro ang mga taong may
kapansanan sa pagsasagawa ng kanilang mga karapatan na may
layunin upang makamit ang pagsasama sa lipunan, paaralan at lugar
ng trabaho, 2004) ay kasalukuyang may batas sa pagtatamo. Bilang
karagdagan, ang Newfoundland at Labrador ay nagsagawa ng mga
konsultasyon upang lumikha ng bagong batas sa pagtatamo.
Ang pamahalaan ng British Columbia ay nakatuon sa batas ng
pagtatamo na nakakatugon sa mga natatanging pangangailangan ng
Mga British Columbian nguni't maghahanap ding matututo mula sa
mga karanasan ng mga lalawigan na mayroong batas na nasa lugar
na.
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Pagsusuporta sa Mga Internasyonal na Pangako
➢ United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (UNCRPD) [Kombensyon ng United Nations sa
Mga Karapatang Pantao na may Kapansanan]
Ang batas sa pagtatamo ay makakatulong sa pagsulong sa
pagsuporta ng pamahalaan ng British Columbia para sa UNCRPD at
ang kanilang Optional Protocol, na nanawagan para sa higit na
pagtatamo at mga pagkakataon para sa mga taong may mga
kapansanan sa isang pantay na batayan kasama ang iba.
Ang mga prinsipyo na nakapaloob sa UNCRPD, kabilang ang mga
kahalagahan ng likas na dignidad, indibidwal na awtonomiya, walang
diskriminasyon, paggalang sa pagkakaiba, pagkakapantay ng
kasarian, at paggalang sa mga karapatan ng mga batang may mga
kapansanan ay magiging pangunahin sa pagbubuo ng batas sa
pagtatamo para sa B.C.
➢ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP) [Pahayag ng United Nations sa Mga
Karapatan ng mga Katutubong Tao]
Ang Pamahalaang British Columbia ay itinaguyod ang UNDRIP at
nakatuon sa ganap na pag-aampon at pagpapatupad kasama ang
mga Calls to Action of the Truth at Reconciliation Commission
(Panawagan sa Aksyon ng Katotohanan at Pagkakasundo) ng
Canada. Ang mga katutubong tao na may mga kapansanan ay
humaharap sa mga natatangi at malubhang hamon sa pagtatamo at
sila ay mahalagang bahagi ng komunidad na may kapansanan. Ang
batas sa pagtatamo ay hinahangad na suportahan ang tunay at
pangmatagalang pagkakasundo sa Mga Katutubong tao.
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Ang Maaaring Anyo Ng Batas Ng Pagtatamo sa
British Columbia
Ano ang Mahalaga sa Iyo?
Sa mga kasunod na seksyon, makakahanap ka ng mga ideya tungkol
sa kung ano ang maaaring anyo ang batas sa pagtatamo para sa B.C.
na kasama ang mga tanong na dapat mong isaalang-alang. Kapag
ibinigay mo ang iyong puna, maaari kang tumugon sa mga ideya sa
dokumento, magbigay ng iyong sariling mga ideya, o pareho.
➢ Ano ang pinakamahalaga sa iyo tungkol sa batas sa
pagtatamo para sa B.C.?

Modelo para sa Pagbabatas
Ang pananaw ng Pamahalaan ng British Columbia ay isang malawak
na pagkakahanay sa pagitan ng pederal at panlalawigang batas ng
pagtatamo. Ito ay maaaring magbigay ng higit na kalinawan kung
paano gumagana ang batas at kung ano ang maaasahan ng mga
taong may kapansanan, mga negosyo, at mga miyembro ng
komunidad.
Ito ay magpapasulong sa batas na nagbabalangkas ng mga layunin
tungkol sa pagtatamo at pagsasama sa British Columbia. At
pagkatapos ang batas ay magbibigay ng awtoridad at mga kagamitan
na kinakailangan upang makamit ang mga layuning iyon. Kasunod
nito, ang mga pamantayan at mga tuntunin sa pagtatamo ay mabubuo
kasabay ang mga taong may mga kapansanan, mga eksperto, at iba
pang mga kasosyo.
Saklaw ng Batas
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Ang Pamahalaan ng British Columbia ay nakatuon sa batas ng pagtatamo
na kabilang ang lahat ng mga taong may mga kapansanan at susuportahan
ang pag-ampon ng isang malawak at inklusibong kahulugan ng
"kapansanan" na naaayon sa UNCRPD at ang Accessible Canada Act.

Accessible Canada Act
Ang kapansanan ay tinukoy bilang anumang kapansanan,
kabilang ang isang pisikal, kaisipan, pangkatalinuhan,
pagkamaalamin, pag-aaral, komunikasyon o pandamdam na
pagpapahina - o isang pagganap na limitasyon - maging
permanenteng, pansamantala o episodic sa kalikasan, o
maliwanag o hindi, iyon, sa pakikipag-ugnay sa isang hadlang,
pinipigilan ang buo at pantay na pakikilahok ng isang tao sa
lipunan.
United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
Ang kapansanan ay inilarawan bilang isang umuusbong na
konsepto na nagreresulta mula sa pakikipag-ugnayan sa
pagitan ng mga taong may mga kapansanan at mga hadlang
sa saloobin at kapaligiran na pumipigil sa kanilang buo at
epektibong pakikilahok sa lipunan sa isang pantay na batayan
sa iba.
➢ Ano ang palagay mo tungkol sa iminungkahing modelo
para sa batas at saklaw ng batas?
➢ Mayroon ka bang ibang mga ideya para sa modelo para
sa batas at saklaw ng batas na nais mong isaalangalang?
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Mga Layunin
Ang batas sa pagtatamo para sa B.C. ay maaaring maghangad na
magkamit ng mga sumusunod na layunin:
• Suportahan ang pagpapatibay ng UNCRPD ng Canada sa
pamamagitan ng pagsusulong, pagpoprotekta at pagtitiyak ang buo
at pantay na kasiyahan ng lahat ng mga karapatang pantao at mga
pangunahing kalayaan ng lahat ng mga taong may kapansanan, at
sa pamamagitan ng pagsusulong ng paggalang sa kanilang likas na
dangal.
• Makilala, alisin, at iwasan ang mga hadlang na natatagpo ng mga
taong may mga kapansanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay
sa pamamagitan ng pagpapaunlad, pagsasagawa, at pagpapatupad
ng mga pamantayan ng pagtatamo.
• Pahintulutan ang mga taong may mga kapansanan at iba pang
naapektuhang mga kasosyo na nasa pampubliko at pribadong
sektor na magtrabaho nang sama-sama patungo sa napapanahong
pag-unlad ng mga pamantayan sa pagtatamo.
• Tiyakin na may mga sapat na mekanismong naka lugar upang
masubaybayan ang pag-unlad sa pagtatamo.
• Itaguyod ang pagiging tugma sa Accessible Canada Act at sa
pagitan ng pederal at panlalawigang mga pamantayan sa
pagtutugma.
Mga Prinsipyo
Ang mga prinsipyo na gumagabay sa pagbubuo at pagpapatupad ng
batas sa pagtutugma ay maaaring kasama ang:
• Pagsasama (Inclusion): Lahat ng Mga British Columbian, kabilang
ang mga taong may mga kapansanan, ay dapat maaaring
makilahok ng ganap at pantay sa kanilang mga komunidad.
• Kakayahang Umangkop (Adaptability). Ang batas sa pagtutugma
ay dapat ipakita na ang kapansanan at pagtatamo ay mga
13 | P a h i n a

nagbabagong konsepto na nagbabago habang ang mga serbisyo,
teknolohiya, at saloobin ay nagbabago . Ang pagtitiyak na ang B.C.
ay isang inklusibo at natatamong lalawigan ay nangangailangan ng
patuloy na pangako mula sa pamahalaan na kasosyo sa
kapansanang komunidad at iba pang mga kasosyo.
• Pagkakaiba-iba (Diversity): Ang bawa't tao ay kakaiba. Ang mga
taong may mga kapansanan ay mga indibidwal na may iba't ibang
mga karanasan. Ang mga indibidwal na katangian, kabilang ang
lahi, kasarian, oryentasyong sekswal, relihiyon, at karanasan sa
buhay, ay lubos na nagbabatid ang mga karanasan ng mga
indibidwal. Ang batas sa pagtatamo ay dapat kilalanin ang prinsipyo
ng intersectionality (pagsanib ng mga panlipunang pagkakakilanlan)
at pagkakaiba-iba sa loob ng komunidad ng kapansanan.
• Pakikipagtulungan (Collaboration): Ang pagtataguyod ng mga
natatamong komunidad ay isang ibinahaging responsibilidad at lahat
ay may papel na gagampanan. Ang batas ay dapat lumikha ng mga
pagkakataon para sa pamahalaan, komunidad, at negosyo upang
magtulungan ng sama-sama upang maisulong ang pagtatamo at
pagsasama.
• Sariling Pagpasiya (Self-determination): Ang batas sa pagtatamo
ay dapat maghangad na bigyan ng kapangyarihan ang mga taong
may kapansanan upang gumawa ng kanilang sariling mga
pagpipilian at ituloy ang mga buhay na nais nilang mamuhay.
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➢ Ano ang iyong palagay sa mga iminungkahing layunin
at mga prinsipyo para sa batas?
➢ Mayroon ka bang ibang mga ideya tungkol sa mga
layunin at mga prinsipyo na dapat pumatnubay sa batas
ng pagtatamo?
Mga Pamantayan sa Pagtatamo
Kasabay sa pamamaraang kinuha sa iba pang mga hurisdiksyon ng
Canada, ang pananaw ng pamahalaan ng British Columbia na ang
batas sa pagtatamo ay susuportahan ang pag-uunlad, pagsasagawa,
at pagpapatupad ng mga pamantayan sa pagtatamo.
Ang mga pamantayan sa pagtatamo ay nais na magbigay ng patnubay
tungkol sa pinakamahusay na kasanayan para sa pagtatamo kabilang
ang mga kinalabasan ng pagtatamo. Ang mga pamantayan sa
pagtatamo ay maaaring magsakop ng iba't ibang mga bahagi kabilang
ang:
• Serbisyo ng paghahatid
• Trabaho
• Itinayong Kapaligiran
• Impormasyon at Komunikasyon
• Transportasyon
Ang mga pamantayan sa pagtatamo ay bubuo nang sama-sama sa
pagitan ng mga taong may mga kapansanan, mga dalubhasa at iba
pang mga kasosyo.
Ang pangitain ng pamahalaan sa batas ng pagtatamo ay ang
pagbibigay-daan para sa paglikha ng parehong boluntaryong mga
pamantayan sa pagtatamo pati na rin ang iniuutos na regulasyon sa
pagtatamo. Ang batas sa pagtatamo ay pinapayagan ang Pamahalaan
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ng British Columbia na mag-ampon ng mga pamantayan bilang mga
pagbigkis na regulasyon na nagbubuklod sa bahagi o buo.
Takdang Oras ng Paghahatid
Upang matiyak ang pag-unlad, ang batas sa pagtatamo ay maaaring
mangailangan ng mga takdang oras upang makamit ang
napapanahong pagpapaunlad, pagsasagawa at pagbabago ng mga
pamantayan ng pagtatamo.

Ang Pamahalaan ng British Columbia ay maaaring maghangad na
mapabilis ang pagbuo ng mga pamantayan sa pagtatamo sa
pamamagitan ng pag-ampon o pagbuo sa mga umiiral na pamantayan,
mga patakaran at kasanayan na binuo sa ibang lugar sa Canada o sa
buong mundo.

➢ Ano ang iyong palagay sa iminungkahing pamaraan sa
mga pamantayan sa pagtatamo?
➢ Ano ang iyong palagay tungkol sa iminungkahing
pamaraan sa mga takdang oras para sa batas sa
pagtatamo?
➢ Mayroon ka bang ibang mga ideya tungkol sa pagbuo
ng mga pamantayan sa pagtatamo o mga takdang oras
para sa mga pamantayan sa pagtatamo?
Pamamahala
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Ang pamamahala ay tumutukoy sa mga entidad, tulad ng mga
tao o samahan, na titiyakin ang mabisang pagsasagawa,
pagsunod, at pagpapatupad ng batas sa pagtatamo at mga
pamantayan.
Ang isang mabisang istraktura ng pamamahala ay magiging mahalaga
sa tagumpay ng batas sa pagtatamo at mga pamantayan. Halimbawa,
ang batas sa pagtatamo ay maaaring lumikha ng sumusunod na mga
responsibilidad:
➢ Accessibility Directorate (Lupon ng mga Direktor ng Kakayahang
Makagamit): may pananagutan na pangasiwaan ang pag-unlad at
magbigay ng impormasyon at mga kagamitan upang matulungan
ang mga organisasyon na sumunod sa batas at mga
pamantayan.
➢ Standards Development Board (Lupon ng Pagpaunlad ng Mga
Pamantayan): may pananagutan sa pagpapa-unlad at pagbabago
ng mga pamantayan sa pagtatamo. Ang Standards Development
Board ay maaaring magsama ng makabuluhang representasyon
ng mga taong may mga kapansanan at ang pagpasiya na lumikha
ng mga teknikal na komite na bumubuo ng mga taong may mga
kapansanan, mga dalubhasa, at iba pang mga kasosyo, o bumuo
ng mga pamantayan kasama ng Canadian Accessibility
Standards Development Organization (CASDO) o isang katulad
na entidad.
➢ Accessibility Commissioner (Komisyonado ng Pagtatamo): may
pananagutan sa pagtitiyak ng pagpapasunod at pagpapatupad ng
batas sa pagtatamo at pag-uulat ng mga resulta ng
pagpapasunod at pagpapatupad.
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➢ Ano ang iyong palagay tungkol sa iminungkahing
paraan sa pamamahala para sa batas sa pagtatamo?
➢ Mayroon ka bang ibang mga ideya tungkol sa
pamamahala sa batas sa pagtatamo?
Mga Insentibo
Ang batas sa pagtatamo ay maaaring payagan ang paglikha ng mga
insentibo upang matulungan ang mga indibidwal at mga organisasyon
na sumunod sa batas at mga pamantayan. Ang mga insentibo ay
maaaring kasama ang:
• Paglikha ng programa ng mga panlalawigang gantimpala sa
pagtatamo upang magbahagi ng mga ehemplong kasanayan at
ipagdiwang ang mga nagawa ng mga lider ng pagtatamo.
• Mga programa ng pagpopondo upang matulungan ang mga
indibidwal at organisasyon na maging mga lider ng pagtatamo.
• Mga insentibo sa pananalapi para sa mga lider ng pagtatamo.
• Pagbawas ng mga kinakailangang pag-uulat para sa mga
indibidwal at mga organisasyon na nagpapakita ng pamumuno sa
pagtatamo.

Pagsunod
Ang batas sa pagtatamo ay magpapakilala ng mga hakbang upang
matiyak na ang mga indibidwal at pampubliko at pribadong mga
organisasyon ay sumusunod sa batas. Kasama sa mga hakbang na
maaaring isaalang-alang ay ang:
• Mga plano sa pagtatamo at ulat ng pag-unlad na inihanda sa
konsultasyon kasama ang mga taong may mga kapansanan;
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• Paglikha ng mga bagong pinagmulan para sa mga empleyado,
kostumer, o mga miyembro ng publiko upang magbigay ng puna
tungkol sa pagtatamo; at/o,
• Paglikha ng mga sentro ng komunidad na nag-aalok ng mga
kagamitan, mapagkukunan at pagsasanay upang suportahan ang
pagtatamo.

Pagpapatupad
Kasabay ng pamamaraang kinuha sa ibang lugar sa Canada, ang
pamahalaan ng British Columbia ay magmamasid upang tiyakin na
may mga naaangkop na hakbang sa lugar upang maipatupad ang
batas sa pagtatamo. Ang pangunahing titingnan ay ang pagbibigay ng
mga suporta at insentibo at pagbuo ng kamalayan. Maaaring makuha
ang mga hakbang sa pagpapatupad kung sakali ang hindi pagsunod at
maaaring isama ang:
• Mga inspeksyon sa pagtatamo;
• Pamamagitan;
• Paglathala ng impormasyon tungkol sa kilalang mga hadlang sa
pagtatamo; at/o
• Mga multang pera.

Hurisdiksyon

Pinakamababa

Pinakamataas

Pamahalaan ng
Canada

Walang
pinakamababang
halaga

$250,000

Manitoba

Walang
pinakamababang
halaga

$250,000
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Nova Scotia

Walang
pinakamababang
halaga

$250,000

Ontario

Walang
pinakamababang
halaga

$100,000 (para sa
bawa’t araw o
bahagi ng isang
araw kung saan
nangyayari ang
pagkakasala o
patuloy na
nangyayari)

Quebec

$500 (sa kaso ng
pangalawa o
kasunod na
pagkakasala, ang
multa ay doble)

$7,000 (sa kaso ng
pangalawa o
kasunod na
pagkakasala, ang
multa ay doble)

(Ang mga parusa ay
dapat gamitin para
sa mga inisyatibo sa
pagtatamo,
pampublikong
edukasyon at
kamalayan)
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➢ Ano ang iyong palagay tungkol sa iminungkahing
paraan sa mga insentibo, pagpapasunod, at
pagpapatupad para sa batas ng pagtatamo?
➢ Mayroon ka bang ibang mga ideya kung paano
makakamit ang tamang halo ng mga insentibo at
pagpapasunod/mga kagamitan sa pagpapatupad para
sa batas ng pagtatamo?
Mga pambatasang pagsusuri
Ang batas sa pagtatamo ay maaaring mangailangan ng paghahanda
ng mga pana-panahong pambatasang pagsusuri mula sa isang
independiyenteng tao na nagbabalangkas sa pag-unlad na ginawa
upang maitupad ang batas at pamantayan. Ang mga pambatasang
pagsusuri ay makakatulong upang matiyak na ang batas at
pamantayan ay itinutupad nang malinaw at may pananagutan.
Gayunpaman, kung ang mga ito ay masyadong madalas maaari nilang
ihadlang ang tunay na pagsisikap sa pagtutupad ng batas.
Hurisdiksyon

Pamahalaan ng
Canada
Manitoba
Nova Scotia
Ontario
Quebec

Pangunang
Pagsusuri (Mga
Taon)
5

Mga Kasunod na
Pagsusuri (Mga
Taon)
10

4
4
4
5

5
5
3
5

21 | P a h i n a

➢ Ano ang iyong palagay tungkol sa pagkakaroon ng mga
pagsusuri sa batas ng pagtatamo?
➢ Kung sinusuportahan mo ang mga pagsusuri sa
pambatasan, gaano kadalas dapat mangyari ang mga
ito?
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Paghahanap ng Higit pa sa Batas - Paghahanap ng
Pagbabago sa Kultura
Ang pasulong sa batas ng pagtatamo ay isang mahalagang hakbang
na makakatulong sa B.C. upang maging isang mas inklusibo at
natatamong lalawigan. Gayunpaman, ang batas ay isang piraso
lamang ng isang mas malaking pagsisikap upang lumikha ng isang
natatamong kultura.
Ang Pamahalaan ng British Columbia ay nakagawa ng maraming
pangunahing mga gawa sa pamamagitan ng estratehiya ng kanyang
Building a Better B.C. para sa mga taong may mga kapansanan at
titingnan ang ibang mga paraan upang suportahan ang isang
natatamong kultura sa British Columbia.
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Sinuportahan ng Pamahalaan ng British Columbia ang ilang
mga pangunahing programa at inisyatibo na naghahangad na
maisulong ang isang kultura ng pagsasama. Halimbawa:
• Ang Rick Hansen Foundation ay nakatanggap ng $10 milyon
upang ipagpatuloy ang gawain nito upang gawin ang mga
komunidad na mas natatamo at inklusibo.
• Ang Disability Alliance BC (DABC) ay nakatanggap ng $1.14
milyon upang palawakin ang Tax AID DABC sa mga bagong
komunidad.
• Ang Western Institute for the Deaf and Hard of Hearing
[Western Institute para sa Bingi at Mahina ang Pandinig] ay
nakatanggap ng $1 milyon upang suportahan ang bagong
Centre of Excellence for the Deaf and Hard of Hearing
[Sentro ng Kahusayan para sa Bingi at Mahina ang
Pandinig].
• Kinumpleto ng pamahalaaan ang unang yugto ng kanilang
Barrier Free Accessibility Program [Programa na Walang
Hadlang na Pagtatamo], na nadagdagan ang pagtatamo sa
mga gusali na ang pamahalaan ay may-ari kung saan ang
pangunahing tungkulin ay nakatuon sa mamamayan.
• Ipinakilala ng pamahalaan ang unang plano ng pagbabawas
ng kahirapan sa B.C na naglalayong bawasan ang
pangkalahatang antas ng kahirapan ng 25% at ang antas ng
kahirapan ng bata sa 50% sa susunod na limang taon.
• Ang pamahalaan ay nagbigay ng $1 milyon nang nakaraang
dalawang taon upang suportahan ang mga proyekto na
nagtataguyod ng lalong-malaking pagtatamo at pagsasama
para sa mga taong may mga kapansanan sa mga
komunidad ng B.C., na pinangangasiwaan ng Disability
Alliance BC.
• Sinanay ng Presidents Group ang higit sa 250 mga tao
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upang palakihin ang kamalayan tungkol sa inklusibong
trabaho.

➢ Ano ang iba pang mga inisyatibo o mga aksyon na
iyong irerekomenda upang maitaguyod ang isang
natatamong kultura?
➢ Paano pa maaaring suportahan ang batas sa
pagtatamo sa pagbabago ng kultura at kabaligtaran?

Konklusyon
Salamat sa paglaan ng oras upang maibigay ang iyong mga saloobin
tungkol sa kung anong ang dapat ang anyo ng batas sa pagtatamo
para sa B.C. Ipinagmamalaki ng Pamahalaan ng British Columbia na
suportahan ang mga pagsisikap upang gawin ang B.C. isang tunay na
natatamo at inklusibong lugar. Ang isang lugar kung saan ang lahat ng
mga tao, kabilang ang mga taong may mga kapansanan, ay matatamo
ang mga suporta na kailangan nila upang ituloy ang kanilang mga
pangarap.
Matapos magsagawa ng pampublikong pakikipag-ugnayan at
konsultasyon, ang Pamahalaan ng British Columbia ay mag-uulat ng
isang pangkalahatang-ideya ng puna at pampasok na ibinigay. Ang
pampasok at puna na ito ay gagamitin din upang ipaalam ang kasunod
na paggawa ng batas sa pagtatamo para sa B.C.
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