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 مافەكانت  
 Your Rights 

تۆ دەبێت جێنەهێڵدرێیت، بە خراپ مامەڵەت لەگەڵ نەكرێت، لەالیەنى داراییەوە نەچەوسێدرێیتەوە و پشتگوێ نەخرێیت.    
ئەگەر هەر هۆكارێك هەیە وات لێدەكات كە وابیربكەیتەوە جێهێڵدراویت، بە خراپ مامەڵەت لەگەڵ كراوە، لەالیەنى  

 خراویت، ئەوا تۆ ئەم مافانەت هەیە:    داراییەوە چەوسێدرایتەوە و پشتگوێ

( و جێبەجێكەرى یاسا و هەر  DSHSهەڵسە بە ئاگاداركردنەوەى بەشى خزمەتگوزاری تەندروستى و كۆمەاڵیەتى )  .1
جۆرە زانیاریەك كە پێتوایە پەیوەندى هەیە بە لێکۆڵینەوە بینێرە بۆیان یان پەیوەندى بە ناسینەوەى هەر كەسێك هەبێت  

 ەكیترى پەیوەندیدار.  یان هەر زانیاری

دووركەوە لە تۆڵەسەندنەوەى ئاگاداركردنەوە یان بوونە هۆكارى ئاگاداركردنەوەى  جێنەهێڵدرێیت، بە خراپ مامەڵەت   .2
 لەگەڵ نەكرێت، لەالیەنى داراییەوە نەچەوسێدرێیتەوە و پشتگوێ نەخرێیت.  

 ڵس و كەوتت لەگەڵ بكرێت.  دەبێت بە كەڕامەتەوە مامەڵەت لەگەڵ بكرێت و بە زمانێكى ڕێزەوە هە .3

شوێنی مانەوەى گونجاو پێویستە بۆ خاوەن پێداویستیەكەت كاتێك هەواڵ دەدەیت و لەكاتى لێکۆڵینەوەكان و   .4
 کارڕاپەڕاندنى ئیداری.  

داواى فەرمانێك بكە كە هەر كەسێك بۆتە هۆى جێهێڵدراویت، بە خراپ مامەڵەت لەگەڵ كراوە، لەالیەنى داراییەوە   .5
ەوە و پشتگوێ خراویت ئەوا لە ماڵەكەت نەمێنێتەوە و پەیوەندى پێتەوە نەمێنێت یان دەستى نەگات بە پارە  چەوسێدرایت
 و موڵكت.  

(  وەربگرە و با بتنێرن بۆ شوێنى گۆنجاوى  DSHSزانیارى لە بەشى خزمەتگوزاری تەندروستى و كۆمەاڵیەتى )  .6
 هاریكارى و یاسایى و كاركردن.  

زانیاریت هەبێت لەسەر حاڵەتى لێکۆڵینەوەكان، کارڕاپەڕاندنەكان، كردارى دادگا، و دەرئەنجامى دەزگا كە كار لەسەر   .7
 حاڵەتى قوربانیبوونەكەت دەكات.  

داواى ناردن بكە بۆ الیەنى یاسایی یان هاریكارى یاسایی بۆ ئەوەى یارمەتیتبدەن لە پالندانانى سەالمەتیت،   .8
 نیشتنی دادگا.  لێکۆڵینەوەكان و دا

( بەشێوەى فەرمى یان نافەرمى لەبارەى  DSHSسكااڵ بنێرە بۆ بەشى خزمەتگوزاری تەندروستى و كۆمەاڵیەتى )  .9
 لێکۆڵینەوەكان یان کارڕاپەڕاندنەكان و وەاڵمى خێرا وەربگرە.    

راییەوە چەوسێدرانەوەت  بۆ ئەوەى ڕاپۆرت بنێریت لەبارەى جێهێڵدراویت، بە خراپ مامەڵەت لەگەڵ كرانت، لەالیەنى دا
 و پشتگوێ خراویت یان پرسیاركردن، تەلەفۆن بكە بۆ:  

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 

 7931-737-800-1دەنگ/تى تى واى بەردەستە

 ئەوا تۆ دەگوازرێیتەوە بۆ ئەى پى ئێسى لۆكاڵى ئۆفیسى وەرگرتن بۆ ئەوەى شتێك ڕاپۆرتبكەیت  یان زانیارى وەربگرت.  

پەیوەندیكردنى لۆكاڵى: زانیارى    

      

 

  


