AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION
PO BOX 45600
OLYMPIA WA 98504-5600

حقوق شما
Your Rights

شما حق اين را داريد که بدون مراقبت رھا نشده ،مورد آزار و اذيت ،سوءاستفاده مالی و قصور يا اھمال قرار نگيريد.
چنانچه فکر میکنيد بدون مراقبت رھا شدهايد ،مورد آزار و اذيت ،سوءاستفاده مالی يا قصور و اھمال قرار گرفتهايد،
حق داريد:
 .1گزارشی به اداره خدمات اجتماعی و بھداشتی ) (DSHSو مجريان قانون ارائه نموده و ھرگونه اطالعاتی را که
فکر میکنيد ،ممکن است با تحقيقات مرتبط باشد ،در اختيار آنھا قرار داده و ھر فردی را که فکر میکنيد اطالعات
مربوطه را در اختيار دارد ،معرفی کنيد.
 .2در معرض انتقامجويی به خاطر گزارش يا باعث ارسال گزارششدن در ارتباط رھاشدن بدون مراقبت ،آزار و اذيت
يا سوءاستفاده مالی يا قصور و اھمال قرار نگيريد.
 .3با شما با احترام برخورد شود و مؤدبانه با شما صحبت شود.
 .4در ھنگام گزارشدھی يا در طول تحقيقات و روال اداری ،مسکن معقول و مناسب در اختيار شما قرار گيرد.
 .5حکمی درخواست نماييد که برمبنای آن ھر شخصی که شما را بدون مراقبت رھا کرده است ،مورد آزار و اذيت يا
سوءاستفاده مالی يا قصور و اھمال قرار داده است ،اجازه حضور در منزل شما ،تماس با شما يا دسترسی به پول يا
اموال شما را نداشته باشد.
 .6اطالعات  DSHSو معرفی مناسب به ساير اداراتی که میتوانند از شما دفاع کنند ،تحقيقات انجام دھند ،يا دادخواھی
نمايند ،دريافت کنيد.
 .7بوسيله اداره رسيدگیکننده پروندهای که در آن طرف خسارتديده ھستيد ،از وضعيت تحقيقات ،دادرسیھا ،اقدامات يا
نتايج آنھا مطلع شويد.
 .8درخواست معرفی به وکيل يا مضاعدت حقوقی برای کمک در زمينه برنامهريزی ايمنی ،تحقيقات يا دادرسی نماييد.
 .9به صورت رسمی يا غيررسمی در ارتباط با تحقيقات يا دادرسیھا ،به  DSHSشکايت نموده و پاسخ فوری دريافت
نماييد.
سوءاستفاده ،ترک )از سوی پدر/مادر يا سرپرست( ،قصور و اھمال ،اھمال شخصی يا سوءاستفاده مالی را گزارش
نموده و يا اطالعات درخواست نماييد ،شماره تماس:
)1-866-EndHarm (1-866-363-4276
Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931
جھت تھيه گزارش يا کسب اطالعات شما را به اداره پذيرش  APSمحلی ارجاع میدھند.
اطالعات تماس محلی:

YOUR RIGHTS
DSHS 14-521 FA (REV. 05/2017) Farsi

