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 AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
 PO BOX 45600 
 OLYMPIA WA 98504-5600 

Τα δικαιώματά σας 
    Your Rights 

Δικαιούστε να μην υποστείτε εγκατάλειψη, κακοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση και παραμέληση.  
Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι έχετε υποστεί εγκατάλειψη, κακοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση 
και παραμέληση, έχετε δικαίωμα να: 
1. Υποβάλετε αναφορά στο Υπουργείο Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών (Department of 

Social and Health Services - DSHS) και στις αστυνομικές αρχές και μοιραστείτε τυχόν 
πληροφορίες οι οποίες θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να είναι σχετικές με την έρευνα και 
προσδιορίστε τυχόν πρόσωπα που πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να έχουν σχετικές πληροφορίες. 

2. Να μην υποστείτε σε αντίποινα για την αναφορά ή την πρόκληση αναφοράς για εγκατάλειψη, 
κακοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση και παραμέληση. 

3. Να σας συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και να σας απευθύνονται με σεβασμό. 
4. Εύλογη προσαρμογή στην αναπηρία σας κατά την αναφορά και τη διάρκεια των ερευνών και των 

διοικητικών διαδικασιών. 
5. Να αιτηθείτε μια απόφαση που θα απαγορεύει σε οποιονδήποτε που σας έχει εγκαταλείψει, 

κακοποιήσει, εκμεταλλευθεί οικονομικά ή παραμελήσει από το να διαμένει στον σπίτι σας, να έχει 
επαφή μαζί σας ή πρόσβαση στα χρήματα ή την περιουσία σας. 

6. Να λαμβάνετε πληροφορίες από το DSHS και κατάλληλες παραπομπές για άλλους φορείς που 
μπορούν να αναλάβουν την υποστήριξή, να διερευνήσουν ή να αναλάβουν δράση. 

7. Να ενημερώνεστε για την κατάσταση των ερευνών, διαδικασιών, δικαστικών υποθέσεων και των 
αποτελεσμάτων τους από τον φορέα που χειρίζεται οποιαδήποτε υπόθεση στην οποία είστε θύμα. 

8. Να αιτείστε παραπομπές για υποστήριξη ή νομική βοήθεια για να σας βοηθήσουν με τον 
σχεδιασμό ασφάλειας, τις έρευνες και τις δίκες. 

9. Να υποβάλετε παράπονα στο DSHS επίσημα ή ανεπίσημα, σχετικά με έρευνες ή διαδικασίες και 
να λαμβάνετε άμεση απάντηση.   

Να υποβάλετε αναφορά για κακοποίηση, εγκατάλειψη, παραμέληση, αυτοπαραμέληση ή 
οικονομική εκμετάλλευση ή για να ζητήσετε πληροφορίες, καλέστε στο: 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 
Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931 

Θα σας συνδέσουν με το τοπικό γραφείο APS Intake Office για να υποβάλετε αναφορά ή να ζητήσετε 
πληροφορίες. 
Τοπικά Στοιχεία Επικοινωνίας: 
      

 

  

 

 


