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 ) APSخزمھتگوزاریھکانی پاراستنی گھوران ( 
 الپھڕەی ڕاستی لێکۆڵینھوەکان  
 Adult Protective Services (APS) Investigations Fact Sheet 

) لێکۆڵینھوە دەکات دەربارەی ڕاپۆرتێک کھ لھوانھیھ تۆ مامھڵھی  APSخزمھتگوزارییھکانی پاراستنی گھوران ( 
بھجێھێشتن، چھوساندنھوەی دارایی، یاخود فھرامۆشکردنت ئھنجام دابێت لھبھرامبھر کھسێکی گھورەی  خراپ، 
وەکو    ئھم بھڵگھنامھیھ ئاگادارت دەکاتھوە دەربارەی پڕۆسھی لێکۆڵینھوە، مافھکانت، وە زانیاری گرنگی تر.  کھمتوانا.

ا دەربارەی  مارەکان و چاوپێکھوتن لھگھڵ خھڵکید ھھڵدەستێ بھ پێداچوونھوە بھ تۆ APSبھشێکی پڕۆسھی لێکۆڵینھوە، 
 دەنگۆ (دەنگۆیھکان). 

 دەرەنجامی لێکۆڵینھوەکھ دەکرێ دەرەنجامی 
 تکایھ بھوردی ئھمھ بخوێنھوە.  مھترسیداری ھھبێت لھسھر تۆ. 

       ئھو لێکۆڵھرەی کھ دانراوە بۆ کھیسھکھی تۆ:

        دەکرێ بگھیتھ الیان لھڕێگھی:

 من چ مافێکم ھھیھ؟ 
پارێزەر، نوێنھری سھندیکا، ئھندامی خێزان،  تۆ مافی ئھوەت ھھیھ کھ الیھنی سێیھمت ھھبێت (وەکو ھاوڕێیھک،   •

 یاخود چاودێریکار) لھگھڵتدابن لھمیانی چاوپێکھوتنھکھدا.
ڕێگھی   APSئھگھر زمانی ئینگلیزی زمانی سھرەکی تۆ نییھ، تۆ مافی وەرگرتنی وەرگێڕت ھھیھ بێ بھرامبھر (  •

 پێنھدراوە کھ ئھندامانی خێزان وەکو وەرگێڕ بھکاربھێنێت).
وەت ھھیھ کھ بھشداری نھکھیت لھ چاوپێکھوتنھکھدا، کھ بوەستی، یاخود وادەیھکی تر بۆ چاوپێکھوتنھکھ  تۆ مافی ئھ  •

 دابنێیت. 
یاخود شایھد دابین بکھیت کھ پھیوەندیدار بێت بھ دەنگۆیھکانی    APSتۆ مافی ئھوەت ھھیھ کھ بھڵگھنامھ بدەیت بھ  •

 سھر تۆ. 

 می لێکۆڵینھوەکھ؟ ئاگادارم دەکاتھوە دەربارەی دەرەنجا  APSچۆن 
• APS   بڕیارێک دەدات لھسھر بنھمای ئھو بھڵگانھی کھAPS .جۆری   کۆیان دەکاتھوە لھمیانی لێکۆڵینھوەکھدا

 دەریدەکات بھم شێوەیھن:  APSبڕیارەکان کھ 
o  :بھئھگھری زیاترەوە کھ ئھو ڕووداوی ڕاگھیھندراوە (دەنگۆیھکان) ڕوویان داوە  سھلمێنراو 
o  :بھئھگھری زیاترەوە کھ ئھو ڕووداوی ڕاگھیھندراوە (دەنگۆیھکان) ڕوویان نھداوە  نھسھلمێنراو 
o :ناکرێ ئھوە دیاری بکرێت کھ ئھو ڕووداوی ڕاگھیھندراوە (دەنگۆیھکان) ڕوویان داوە یاخود    یھکالیی نھکراوە

 نا. 
ئاگادارت دەکاتھوە لھڕێگھی   APSئھوەی بۆ دەرکھوت کھ ئھگھری ئھوە ھھیھ کھ کارەکھ ڕوویداوە،  APSئھگھر  •

 ناردنی نامھیھک لھڕێگھی پۆستھی پشتپێبھستراو و پۆستھی ئاسایی. 
بھشێوەی زارەکی    APSئھوەی بۆ دەرکھوت کھ ئھگھری ئھوە ھھیھ کھ کارەکھ ڕووینھداوە، ئھوا  APSئھگھر  •

 دەکرێ نامھیھکت بۆ بنێرێت ئھگھر داوای بکھیت.   APS ئاگادارت دەکاتھوە.
بھشێوەی   APSنھتوانێ ئھوە دیاری بکات کھ کارەکھ (دەنگۆیھکان) ڕوویان داوە یاخود نا، ئھوا  APSئھگھر  •

 دەکرێ نامھیھکت بۆ بنێرێت ئھگھر داوای بکھیت.  APS زارەکی ئاگادارت دەکاتھوە. 
ھوا نامھکھ بۆ ناونیشانێکی ھھڵھ دەنێرن، وە دەکرێ تۆ ئاگاداری دوا  ناونیشانی ئێستای تۆی النھبێت، ئ APSئھگھر  •

 وادەی گرنگ دەربارەی کھیسھکھت نھبیت. 
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 دەرەنجامی سھلمێنراو مانای چییھ؟ 
بڕیاربدات کھ دەنگۆیھکان دەربارەی مامھڵھی خراپ، فھرامۆشکردن، جێھێشتن یاخود چھوساندنھوەی   APSئھگھر 

  دارایی "سھلمێنراون"، ئھوا تۆ دەکرێ داوای دانیشتنی گوێگرتن بکھیت ئھگھر ڕازی نھبیت لھسھر دەرەنجامھکان.
 ناوت لھ تۆمارێکدا دادەنرێت. پشتڕاست کرایھوە، ئھوا   APSئھگھر لھکۆتایی دانیشتنی گوێگرتندا بڕیاری  

بوونی ناوت لھ تۆمارەکھدا مانای وایھ کھ تۆ ناتوانی کاربکھیت یاخود بھخۆبھخش کاربکھیت لھھیچ شوێنێک کھ  
ئھگھری ئھوە ھھبێت پھیوەندی بھبێ سھرپھرشتیت ھھبێت لھگھڵ کھسانی گھورەی کھمتوانا یاخود مندا�ن. لھئێستادا  

 انی ناوت لھ تۆمارەکھدا.  ھیچ ڕێگایھک نییھ بۆ دەرھێن

 بدەم؟   APSئایا دەتوانم تانھ لھ بڕیاری 
، پێویست ناکات کھ  یھکالیی نھکراونھتھوەیاخود   نھسھلمێنراون بڕیار بدات کھ دەنگۆی ڕووداوەکان   APSئھگھر  •

 ھیچ شتێک بکھیت. 

و تۆش ڕازی نیت لھسھر بڕیارەکھ، ئھوا دەکرێ    سھلمێنراونبڕیار بدات کھ دەنگۆی ڕووداوەکان  APSئھگھر  •
 پێت دەڵێت کھ چۆن دەتوانی ئھم کارە بکھیت.  APSنامھی  داوای دانیشتنی گوێگرتن بکھیت. 

مانگی ساڵنامھ   30ی ئێوارە لھ ڕۆژی  5:00بۆ داواکردنی دانیشتنی گوێگرتن، تۆ کاتت ھھیھ تھنیا تاوەکو کاتژمێر 
 داری نێردراو یاخود ڕاستھوخۆ بۆ خودی خۆت نێردراوە، کامھیان زووتر بێت. دوای بھرواری نامھی بھشی ئاگا

 بۆ زانیاری زیاتر 
بھشێوەی ئۆنالین بھھۆی   APSدەکرێ زانیاری زیاتر بھدەست بھێنیت دەربارەی  

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

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

