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Ваші права
Your Rights

Ви маєте право уникнути нехтування, насильства, фінансової експлуатації та залишення
без догляду. Якщо у вас є підстави вважати, що вас стосується нехтування, насильство,
фінансова експлуатація або залишення без догляду, ви маєте право:
1. Написати заяву в Департамент соціальних послуг та охорони здоров'я (DSHS) та у
відділ захисту виконання законів, з метою повідомлення будь-якої інформації, якщо ви
вважаєте її важливою для розслідування, та ідентифікувати всіх осіб, які з вашої точки
зору можуть мати важливу інформацію.
2. Не хвилюватися стосовно заходів у відповідь на надану вами або з вашого прохання
заяву про нехтування, насильство, фінансову експлуатацію або залишення без догляду.
3. Поводження з повагою та звернення у формі, яка висловлює пошану.
4. Доречне пристосування з урахуванням вашої інвалідності, коли ви повідомлятиме будьяку інформацію, а також під час розслідування та адміністративних процедур.
5. Надати запит на постанову, що забороняє всім особам, які нехтували вами, вчиняли
насильство, фінансову експлуатацію або залишали без догляду, знаходитися надалі у
вашому домі, підтримувати зв'язок із вами або мати доступ до ваших грошей чи майна.
6. Отримувати інформацію від відділу DSHS та відповідні направлення до інших агенцій,
які можуть захистити ваші права, розслідувати справу або вчинити заходи.
7. Отримувати інформацію стосовно стану розслідування, розглядання справ, заходів суду
та результатів, цю інформацію повинна надати агенція, що займається справою, де ви є
жертвою.
8. Надати запит для направлення з метою захисту ваших прав або отримання юридичної
допомоги в планування безпеки, розслідувань та слухань.
9. Направити офіційну або неофіційну скаргу до відділу DSHS щодо розслідувань або
розглядання справ, та швидко отримати відповідь.
Для того, щоб надати заяву про факти насильства, нехтування, залишення без
догляду. недбале ставлення до себе або фінансову експлуатацію, або надати запит
для отримання інформації, телефонуйте:
1-866-EndHarm (1-866-363-4276)
Голосовий зв'язок/для осіб з порушенням мови або слуху доступні за номером
1-800-737-7931
Вас буде переведено до місцевого офісу з прийому заяв (APS Intake Office), щоб скласти
заяву або запит щодо інформації.
Місцева контактна інформація:
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