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

तपा�का अ�धकारहरू
Your Rights

तपा�लाई प�रत्याग, दव्ु यर्वहार, �वत्तीय शोषण र �तरस्कारबाट स्वतन्त्र रहने अ�धकार �दइन्छ। तपा�ले प�रत्याग,

दव्ु यर्वहार, �वत्तीय शोषण वा �तरस्कार अनुभव गनभ
ुर् एको छ भन्ने कुराको �वश्वास गन� कारण भएमा, तपा�सँग �नम्न
गन� अ�धकार हुन्छ:

1. सामािजक तथा स्वास्थ्य सेवा �वभाग (DSHS) र कानन
ू प्रवतर्नलाई �रपोटर् गन� र तपा�ले �वश्वास गनभ
ुर् एको कुनै
प�न जानकार� अनस
ु न्धानसँग सम्बिन्धत भएमा साझा गन� र तपा�ले �वश्वास गनभ
ुर् एको व्यिक्तहरूसँग
सम्बिन्धत जानकार� भएमा प�हचान गन�।

2. प�रत्याग, �तरस्कार, �वत्तीय शोषण वा दव्ु यर्वहारको �रपोटर् गनर् वा �रपोटर् बाट �नम्तने कुराहरूका ला�ग प्र�तशोध
�बना स्वतन्त्र रहनुहोस ्।

3. प्र�तष्ठाका साथ व्यवहार गनह
र् ोस ्।
ुर् ोस ् र सम्मानजनक भाषाका साथ सम्बोधन गनुह

4. अनस
ु न्धान र प्रशास�नक कायर्वाह�हरूको अव�धमा �रपोटर् गदार् तपा�को अस�मताको ला�ग उ�चत आवासहरू।
5. तपा�लाई प�रत्याग, दव्ु यर्हार, �वत्तीय शोषण वा �तरस्कार गरे को वा घरमा बस्नबाट �तरस्कार गरे को कोह�

व्यिक्तलाई तपा�सँग सम्पकर्मा रहन वा तपा�को पैसा वा सम्पित्त पहुँच गनर् �नषेध गन� आदे शको अनुरोध गनह
ुर् ोस ्।

6. वकालत, अनुसन्धान वा कदम चाल्न सक्ने अन्य �नकायहरूको जानकार� र उपयुक्त �सफा�रसहरू DSHS बाट
प्राप्त गनह
ुर् ोस ्।

7. तपा� पी�डत हुनभ
ु एको कुनै प�न अवस्था ह्याण्डल गन� �नकायद्वारा अनस
ु न्धान, कायर्वाह�, अदालती कायर्वाह� र
प�रणामहरूको िस्थ�त बारे स�ू चत गराउनह
ु ोस ्।

8. सुर�ा योजना, अनुसन्धान र सुनुवाईहरूका साथ मद्दत गनर् वकालत वा कानूनी सहायताका ला�ग �सफा�रसहरू
अनुरोध गनह
ुर् ोस ्।

9. अनुसन्धान वा कायर्वाह�हरू र तत्काल प्र�त�क्रया प्राप्त गन� बारे औपचा�रक र अनौपचा�रक रूपमा DSHS मा उजुर�
गनह
ुर् ोस ्।

दव्ु यर्वहार, प�रत्याग, �तरस्कार, स्वयं-�तरस्कार वा �वत्तीय शोषणको �रपोटर् गनर् वा जानकार�को ला�ग अनुरोध गनर्,
�नम्नमा फोन गनह
ुर् ोस ्:

1-866-EndHarm (1-866-363-4276)
भ्वाइस/TTY पहुँचयोग्य 1-800-737-7931

तपा�लाई �रपोटर् गनर् वा जानकार�को ला�ग अनुरोध गनर् स्थानीय APS इन्टे क कायार्लयमा स्थानान्तर ग�रनेछ।
स्थानीय सम्पकर् जानकार�:
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