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 Розслідування Служби з захисту повнолітніх (APS) 
 Інформаційний бюлетень 
 Adult Protective Services (APS) Investigations Fact Sheet 

Служба захисту повнолітніх (APS) досліджує звіт про те, що вас могли 
зганьбити, покинути без догляду, використати у фінансових цілях або знехтувати 
як інваліда.  Цей документ інформує вас про процес дослідження, ваші права, 
та про іншу важливу інформацію.  У якості частини дослідження APS перегляне 
записи та проведе опитування людей про заяву (заяви).   

Результат дослідження може мати для вас серйозні наслідки. 
Будь ласка, уважно прочитайте цей текст. 

Слідчий, призначений для ведення вашої справи:        

Зв’язатися з ним (нею) можна за:        

Які права я маю? 
• Ви маєте право на присутність третьої сторони (наприклад, друга, адвоката, 

представника профспілки, члена родини або опікуна) під час опитування. 
• Якщо англійська не є вашою рідною мовою, ви маєте право на безкоштовного 

перекладача (APS не дозволяє використовувати членів родини у якості 
перекладачів). 

• Ви маєте право не приймати участі в опитуванні, зупинити чи перенести його. 
• Ви маєте право надати APS документи чи докази, пов’язані з вашою заявою. 

Як APS повідомить мене про результат дослідження? 
• APS приймає рішення на підставі доказів, які APS збирає в процесі 

дослідження.  Види рішень, які може прийняти APS: 
o Обґрунтовано:  Схоже на те, що було скоєно неприпустимі дії. 
o Необґрунтовано:  Схоже на те, що не було скоєно неприпустимих дій. 
o Непереконливо:  Неможливо визначити, чи було скоєно неприпустимі дії. 

• Якщо APS вважає, що неприпустимі дії було скоріше скоєно, аніж навпаки, 
APS повідомить вас, відправивши вам рекомендований або звичайний лист. 

• Якщо APS вважає, що неприпустимі дії було скоріше не скоєно, ніж скоєно, 
APS повідомить вас особисто.  За вашим бажанням, APS може надати вам 
лист. 

• Якщо APS не може вирішити, чи було скоєно дії, APS повідомить вас 
особисто.  За вашим бажанням, APS може надати вам лист. 

• Якщо у APS немає вашої фактичної адреси, лист може бути відправлено на 
неправильну адресу і ви можете пропустити важливу інформацію. 
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Що означає «обґрунтований результат»? 
Якщо APS вважає, що заява щодо насильства, знехтування, відмови від нагляду 
чи використання у фінансових цілях є «обґрунтованою», ви можете просити про 
слухання, якщо ви незгодні з прийнятим рішенням.  Якщо після закінчення 
слухання рішення APS залишається в силі, ваше ім’я буде внесено до реєстру.   
Внесення до реєстру означає, що ви не зможете працювати чи бути 
волонтером у будь-якому місці, в якому ви можете безконтрольно 
контактувати з беззахисними дорослими чи дітьми. На даний момент 
немає способу видалити ваше ім’я з реєстру.  

Чи можу я змінити рішення APS? 
• Якщо APS вважає, що заява про інцідент є необґрунтованою або 

непереконливою, вам немає необхідності вживати будь-які дії. 

• Якщо APS вважає, що заявка про інцідент є обґрунтованою, і ви не згодні з 
цим, ви можете просити про слухання.  У листі APS буде описано, як це 
зробити. 

Ви можете запросити про проведення слухання до 17:00 30-го 
календарного дня після дня відправлення вам листа з повідомленням 
поштою або персонального сповіщення, у залежності від того, що 
відбудеться першим. 

Більш детальна інформація 
Більш детальну інформацію про APS можно отримати на сайті 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult-protective-services-aps. 
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