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

 حقوق شما 
 Your Rights 

.  و قصور یا اھمال قرار نگیرید شما حق این را دارید کھ بدون مراقبت رھا نشده، مورد آزار و اذیت، سوءاستفاده مالی
اید، اید، مورد آزار و اذیت، سوءاستفاده مالی یا قصور و اھمال قرار گرفتھکنید بدون مراقبت رھا شدهچنانچھ فکر می

 :حق دارید
و مجریان قانون ارائھ نموده و ھرگونھ اطالعاتی را کھ ) DSHS(گزارشی بھ اداره خدمات اجتماعی و بھداشتی  .1

کنید اطالعات کنید، ممکن است با تحقیقات مرتبط باشد، در اختیار آنھا قرار داده و ھر فردی را کھ فکر میفکر می
 .مربوطھ را در اختیار دارد، معرفی کنید

شدن در ارتباط رھاشدن بدون مراقبت، آزار و اذیت جویی بھ خاطر گزارش یا باعث ارسال گزارشدر معرض انتقام .2
 .یا قصور و اھمال قرار نگیریدیا سوءاستفاده مالی 

 .با شما با احترام برخورد شود و مؤدبانھ با شما صحبت شود .3
 .دھی یا در طول تحقیقات و روال اداری، مسکن معقول و مناسب در اختیار شما قرار گیرددر ھنگام گزارش .4
مورد آزار و اذیت یا  حکمی درخواست نمایید کھ برمبنای آن ھر شخصی کھ شما را بدون مراقبت رھا کرده است، .5

سوءاستفاده مالی یا قصور و اھمال قرار داده است، اجازه حضور در منزل شما، تماس با شما یا دسترسی بھ پول یا 
 .اموال شما را نداشتھ باشد

توانند از شما دفاع کنند، تحقیقات انجام دھند، یا دادخواھی و معرفی مناسب بھ سایر اداراتی کھ می DSHSاطالعات  .6
 .نمایند، دریافت کنید

ھا، اقدامات یا دیده ھستید، از وضعیت تحقیقات، دادرسیای کھ در آن طرف خسارتکننده پروندهبوسیلھ اداره رسیدگی .7
 .نتایج آنھا مطلع شوید

 .ریزی ایمنی، تحقیقات یا دادرسی نماییددرخواست معرفی بھ وکیل یا مضاعدت حقوقی برای کمک در زمینھ برنامھ .8
شکایت نموده و پاسخ فوری دریافت  DSHSھا، بھ بھ صورت رسمی یا غیررسمی در ارتباط با تحقیقات یا دادرسی .9

 .  نمایید
، قصور و اھمال، اھمال شخصی یا سوءاستفاده مالی را گزارش )مادر یا سرپرست/از سوی پدر(سوءاستفاده، ترک 

 :نموده و یا اطالعات درخواست نمایید، شماره تماس
1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 

Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931 
 .دھندارجاع میمحلی  APSشما را بھ اداره پذیرش جھت تھیھ گزارش یا کسب اطالعات 

 :اطالعات تماس محلی
      
 

  

 

 


