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Adult Protective Services (APS) Investigation Fact Sheet

ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ) (APSدر ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ ﮔزارﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت طﺑﻖ آن ،ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل
آﺳﯾبﭘذﯾری را ﻣورد ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ،ﺗرک ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدﯾدهﮔﯾری ﻗرار داده ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺳﻧد روﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺑررﺳﯽ،
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﻣﯽدھد .ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت APS ،ﺳواﺑﻖ را ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎ
اﻓرادی در ﻣورد اﯾن اﺗﮭﺎم)ھﺎ( ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﻋواﻗب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﺳﻧد را ﺑﮫدﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎزﭘرس ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﺑرای ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ:
از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
از ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗم؟
•
•
•
•

ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻓرد ﺛﺎﻟﺛﯽ )ﻣﺎﻧﻧد دوﺳت ،وﮐﯾل ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ،ﯾﺎ ﻗﯾم( را در
طول ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻣﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ راﯾﮕﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
) APSاﺟﺎزه ﻧدارد از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد(.
ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ،آن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﯾﺎ ﺷﮭود ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺑﮫ  APSاراﺋﮫ دھﯾد.

 APSﭼﮕوﻧﮫ ﻣن را از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣطﻠﻊ ﺧواھد ﺳﺎﺧت؟
•

•
•
•
•

 APSﺑر اﺳﺎس ﺷواھدی ﮐﮫ  APSدر طول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد .اﻧواع
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ  APSاﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد:
 oاﺛﺑﺎتﺷده :ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد رﺧداد ادﻋﺎﺷده رخ داده اﺳت؛
 oاﺛﺑﺎتﻧﺷده :ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد رﺧداد ادﻋﺎﺷده رخ ﻧداده اﺳت؛
 oﻏﯾرﻗﺎطﻊ :ﻧﻣﯽﺗوان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد آﯾﺎ رﺧداد ادﻋﺎﺷده رخ داده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﮔر  APSﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد رﺧداد ادﻋﺎﺷده رخ داده اﺳت APS ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای از طرﯾﻖ ﭘﺳت
ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﯾﺎ ﻋﺎدی ﺷﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوع ﻗرار ﺧواھد داد.
اﮔر  APSﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد اﯾن رﺧداد رخ ﻧداده اﺳت APS ،ﺑﮫﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھد
داد .در ﺻورت درﺧواﺳت APS ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
اﮔر  APSﻧﺗواﻧد رخ دادن رﺧداد را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد APS ،ﺑﮫﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھد داد .در ﺻورت
درﺧواﺳت APS ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
اﮔر  APSﻧﺷﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،آنھﺎ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ آدرس اﺷﺗﺑﺎه ارﺳﺎل ﺧواھﻧد ﮐرد و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺿرباﻟﻌﺟلھﺎی ﻣﮭم را از دﺳت ﺑدھﯾد.
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ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺛﺑﺎتﺷده ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم  APSﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ،ﻧﺎدﯾدهﮔﯾری ،ﺗرک ﯾﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﯽ »اﺛﺑﺎتﺷده« اﺳت ،در
ﺻورت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺑدھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن روﯾﮫ دادرﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم
 APSﺗﺄﯾﯾد ﺷود ،ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در ﻓﮭرﺳت ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻓﮭرﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس
ﺑدون ﻧظﺎرت ﺑﺎ اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﯾﺎ ﮐودﮐﺎن آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﺎﺷﯾد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای ﺣذف ﻧﺎم ﺷﻣﺎ از اﯾن
ﻓﮭرﺳت وﺟود ﻧدارد.
ﻣﯽﺗواﻧم ﺗﺻﻣﯾم  APSرا ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷم؟
• اﮔر  APSﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ رﺧداد ادﻋﺎﺷده »اﺛﺑﺎتﻧﺷده« ﯾﺎ »ﻏﯾرﻗﺎطﻊ« اﺳت ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد.
• اﮔر  APSﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ رﺧداد ادﻋﺎﺷده »اﺛﺑﺎتﺷده« اﺳت و ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣواﻓﻖ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت
دادرﺳﯽ ﺑدھﯾد .ﻧﺣوۀ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ در ﻧﺎﻣﮫ  APSوﺟود دارد.
ﻓﻘط ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  5:00ﻋﺻر ﺳﯽاﻣﯾن روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ اداره ﭘﺳت ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺗﺣوﯾل داده ﺷده اﺳت ،ھرﮐدام ﮐﮫ زودﺗر ﺑود ،ﻓرﺻت دارﯾد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ اراﺋﮫ دھﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد  APSرا ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده
ﮐﻧﯾد. https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult-protective-services-aps :
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