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 دلیل استرشادي عن التحقیقات الخاصة 
 ) APSبخدمات حمایة البالغین ( 
 Adult Protective Services (APS) Investigations Fact Sheet 

) بالتحقیق في بالغ یفید بأنك ربما تكون قد أسأت معاملة شخص بالغ ضعیف، أو  APSتقوم خدمات حمایة البالغین (
َ َّ                            ً                ُ                                                              تخ ل یت عنھ، أو قمت باستغاللھ مالی ا، أو أھملتھ.  ت طلعك ھذه الوثیقة على إجراءات عملیة التحقیق، وحقوقك، ومعلومات     

الت مع األشخاص المعنیین حول  بمراجعة السجالت وإجراء مقاب APSمھمة أخرى.  وكجزء ال یتجزأ من التحقیق، 
 االدعاء (االدعاءات) محل التحقیق.   

                                            ُ                              قد تكون لنتائج التحقیق عواقب وخیمة علیك.  ی رجى قراءة ھذه الوثیقة بعنایة. 

ّ ِ     ُ  َّ                        الم حق  ق الم كل ف بالتحقیق في قضیتك ھو:   ُ         

      یمكن الوصول إلیھ عن طریق: 

 ما الحقوق التي أتمتع بھا؟ 
نقابي، أو أحد أفراد األسرة، أو وصي) معك أثناء یحق لك اصطحاب طرف ثالث (مثل صدیق، أو محاٍم، أو ممثل   •

 إجراء المقابلة. 
إذا لم تكن اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك األساسیة التي تتحدث بھا، فإنھ یحق لك الحصول على مترجم فوري (ال یُسمح   •

APS   .(باالستعانة بأحد أفراد األسرة كمترجم فوري 
 ا، أو تحدید موعد آخر إلجرائھا. یحق لك عدم المشاركة في المقابلة، أو إیقافھ •
 بالوثائق أو الشھود ذوي الصلة باالدعاءات محل التحقیق.  APSیحق لك تزوید  •

 بنتیجة التحقیق؟  APSكیف ستبلغني 
  APSتجمعھا أثناء عملیة التحقیق.  وتشمل القرارات التي تتخذھا  APS القرارات بناًء على األدلة التي   APSتتخذ   •

 األنواع التالیة: 
o  :من المرجح أن یكون الحادث المزعوم قد وقع   مدعوم باألدلة 
o  :من غیر المرجح أن یكون الحادث المزعوم قد وقع   غیر مدعوم باألدلة 
o  :ال یمكن تحدید ما إذا كان الحادث المزعوم قد وقع أم ال.    غیر حاسم 

عن طریق إرسال خطاب بإخطارك   APSأنھ من المرجح أن یكون الحادث قد وقع، فسوف تقوم  APSإذا رأت  •
 إلیك بالبرید العادي والمعتَمد. 

   APS بإخطارك شفھیًا.  یمكن ل  APSأنھ من غیر المرجح أن یكون الحادث قد وقع، فسوف تقوم  APSإذا رأت  •
 أن ترسل إلیك خطابًا إذا طلبت ذلك.

   APS  بإخطارك شفھیًا.  یمكن ل  APSمن تحدید ما إذا كان الحادث قد وقع أم ال، فسوف تقوم  APSإذا لم تتمكن  •
 أن ترسل إلیك خطابًا إذا طلبت ذلك.

 عنوانك الحالي، فسترسل الخطاب إلى العنوان الخطأ، وقد تفوتك مواعید نھائیة مھمة.   APSإذا لم یكن لدى  •
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ً  ماذا یعني أن یكون الحكم مدعوم ا   باألدلة؟                              
                                                                             ً                    أن ادعاءات سوء معاملة الشخص البالغ، أو إھمالھ، أو التخلي عنھ، أو استغاللھ مالی ا "مدعومة باألدلة"،   APSإذا قررت 

في نھایة جلسة االستماع، فسیتم   APSفیمكنك طلب عقد جلسة استماع إذا كنت ال توافق على القرار.  إذا تم تأیید قرار  
    وضع اسمك في سجل.

                                  ً                                                             ك في السجل یعني أنك قد ال تكون قادر ا على العمل أو التطوع في أي مكان قد یكون لدیك فیھ تواصل غیر  وضع اسم
                                                            ً                        خاضع لإلشراف مع البالغین أو األطفال الضعفاء. ال توجد طریقة حالی ا إلزالة اسمك من السجل. 

 ؟ APSھل یمكنني الطعن في قرار  

، فلست بحاجة إلى اتخاذ أي  غیر حاسمةأو أن األدلة  غیر مدعوم باألدلةأن الحادث المزعوم  APSإذا قررت  •
 إجراء.

، وأنت ال توافق على القرار، فیجوز لك طلب عقد جلسة  مدعوًما باألدلة أن الحادث المزعوم   APSإذا قررت  •
 عن كیفیة القیام بذلك.  APSاستماع.  وسیخبرك الخطاب الذي سیصلك من 

ً                       مساء  فقط في الیوم التقویمي   5:00عقد جلسة استماع، لدیك الفرصة حتى الساعة   لطلب من تاریخ إرسال خطاب    30    
ً  بالبرید أو استالمھ بشكل  شخصي حسب طلبك، أیھما یحدث أوال .   APSاإلشعار من                                ٍ                        

 للحصول على مزید من المعلومات
عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني:    APSیمكنك الحصول على مزید من المعلومات حول 

.aps-services-protective-https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult 
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