
 
 
 
 

 

إدارة   بواسطة المقدمة تلقى الخدمات الحقوق والمسئولیات عند  
 إعاقات النمو وإدارة   الشیخوخة وكبار السن

Your Rights and Responsibilities When You Receive Services 
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and 

Developmental Disabilities Administration 
 

 اسم العمیل  
      

 ACES   رقم ھویة
      

 الخدمات المتاحة 
دارة  إل  ھذه الخدمات تطوعیة، ویمكنتكون ، والمتاحة اختیار الخدمات لدیك الحق في 

لك عندما ال تقدم لك  أن تدفع  دعم الشیخوخة وكبار السن وإدارة إعاقات النمو 
 احتیاجاتك. المساعدة في تلبیة 

 خدماتھا التالیة: إدارة دعم الشیخوخة وكبار السن وإدارة إعاقات النمو تقدم 
ومرفق الخدمات   للمعاقین دار األسرة للبالغین، ومرفق الرعایة الدائمة •

التحسینیة ومرفق الرعایة التمریضیة ودار الرفقة ومرفق رعایة األطفال  
النمو والمساكن الجماعیة  إعاقات  ودورودار اإلقامة المرخصة لألطفال 

 أو   ، )ICF/ID(مرفق الرعایة المتوسطةوودور التدریب الجماعي 

  الشیخوخةإدارة دعم كل من  تقدم: ال  ملحوظة  -الرعایة الشخصیةدار  •
خدمات رعایة شخصیة مدفوعة على   وكبار السن وإدارة إعاقات النمو

لحصول على  ، وعند الرغبة في ادار الرعایة الشخصیة  مدار الساعة في 
خیارات أخرى تتعلق   االعتبارفسیتم األخذ في رعایة على مدار الساعة 

 بالخدمة.  

تقدم شكوى بدون خوف من الضرر حتى إذا  طلبت جلسة استماع   • 
 إداریة؛

 ؛1-888-201-1014تتحدث مع محام من خالل االتصال بالرقم  •

 الخدمات؛ترفض جمیع  •

  اإلنجلیزیةال تستطیع تحدث تتوفر لك خدمات المترجم مجانا إذا كنت  •
 جیدا أو فھمھا؛

 تختار مقدم الخدمة المؤھل أو ترفضھ أو تقوم بتغییره و   •

 الذي تختاره؛ الشخصيمقدم الخدمة تتلقى نتائج فحص الخلفیة عن  •

 مسئولیاتك: 

 وعلیك مسئولیات تتعلق باألتي: 

ع  قوم بإكمال تقییمھ على األقل مرة سنویا في الموق ترك دارس الحالة ی •
 لك؛ المناسب

ترك دارس الحالة یقوم باإلطالع على بیئة المعیشة الخاصة بك على   •
 األقل سنویا؛

 إعطاؤنا المعلومات الكافیة للقیام بإكمال التقییم الخاص بك؛ •

 إخبار دارس حالتك إذا اتخذ شخص آخر قرارات مالیة أو طبیة لك؛ •

لتوقیع  ركة في تطویر الرعایة الخاصة بك أو خطة الدعم واالمشا •
 علیھا؛

خدمات أو الساعات  یتلقى أجر الفھم أن مقدم الرعایة الخاص بك لن  •
 غیر المرخصة؛

 اختیار الرعایة الصحیة الخاصة بك؛ •

 اختیار مقدم الرعایة المؤھل؛ •

 توفیر مكان عمل آمن؛ •

م ا •  لخدمة خاصة؛احرص على إبقاء عملیات فحص خلفیة ُمقّدِ

ل مع مقدم الرعایة أو إذا لم  أخبر دارس حالتك إذا كانت لدیك مشاك  •
 صل على الساعات التي یدعیھا مقدم الرعایة؛تكن تح

 ادفع لمقدم الرعایة كل شھر إذا كنت تساعد في الدفع لرعایتك؛ •

 ال تتصرف بطریقة تسبب خطر ألي شخص؛ و   •

 أخبر دارس الحالة إذا كان ھناك تغیرا في:   •

 حالتك الطبیة.   √

 عائلة أو الوكاالت األخرى.  المساعدة التي تحصل علیھا من ال √

 أین تعیش  √

 موقفك المالي.   √

إدارة الشیخوخة الخاص بك أو مدیر موارد الحالة بإدارة  ب الحالة إن مدیر
إدارة الخدمات الصحیة  إعاقات النمو أو أخصائي الخدمة االجتماعي 

 في ھذا المستند.  دارس حالة   یسمىو واالجتماعیة 

 حقوقك 
 یحق لك أن: 

 امة واحترام وبدون تمییز؛معك بكل كر یتم التعامل •

إدارة الخدمات  في حدود القانون وقواعد   الحفاظ على سریة معلوماتك •
 .  الصحیة واالجتماعیة 

.  ال یتم إساءة معاملتك أو إھمالك أو استغاللك مادیا أو التخلي عنك  •
طلحات، تفضَّل بزیارة الرابط  وللحصول على وصف لھذه المص

-and-https://www.dshs.wa.gov/altsa/home
abuse-signs-and-services/types-community.    وفي

إساءة معاملة أو  أنت أو أحد األشخاص الذین تعرفھم إلى  حالة تعرضك 
  إدارة الخدمات الصحیة واالجتماعیةإھمال أو استغالل فیرجى االتصال ب

 1-866-363-4276 / (End Harm)-866-1مجانا على الرقم 
 لكي تتحدث مع األخصائي الذي یمكنھ تقدیم المساعدة لك.  

 یتم التعامل مع ممتلكاتك بكل احترام؛   •

  ارات حولتلقیھا وتقدیم الخییتم إخبارك بجمیع الخدمات التي یمكنك  •
 فیھا؛  ھا أو التي ال ترغب الخدمات التي ترغب فی

للتخطیط لخطة  تعمل باالشتراك مع الشخص الذي یقوم بدراسة حالتك   •
 ،الرعایة الخاصة بك 

 سئلة أو القیام بشيء ال ترغب فیھ؛األ  إجابةال یتم إجبارك على  •

یة  یتم إخبارك كتابیا بقرارات الوكالة ویتم تسلمك نسخة من خطة الرعا •
 م؛  الخاصة بك أو ملخص خطة الدع

 تفاق بینك وبین دارس الحالة؛إذا لم یتم اال   تتحدث مع المشرف •

 تطلب جلسة استماع إداریة إذا كانت لدیك شكوى.   •
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 حالة  مسئولیات دارس ال 
 سئول عن: دارس الحالة م 

 التعامل معك بوقار واحترام.   •

 الحفاظ على خصوصیاتك.   •

إدارة دعم الشیخوخة وكبار السن وإدارة  إخبارك بما یمكن أن یقوم بھ  •
 من أجل وما ال یمكنھم القیام بھ.  إعاقات النمو 

الحصول على معلومات منك ومن اآلخرین لكي یقوموا بالتقییم من أجل   •
ا ھي الخدمات التي یمكنك االختیار  تحدید مستواك للمساعدة ویقرروا م

 . منھا

 التك.  سیتضمن التقییم قواك وحدودك وأھدافك وتفضی √

سیتضمن التقییم المساعدة التي تحصل علیھا بالفعل أو یمكنك   √
ئلة أو الوكاالت األخرى وكیف ترید  الحصول علیھا من العا 

 الطریقة التي یتم بھا تقدیم الخدمات.  

رعایة  ال التي تتضمنمساعدتك لتطویر خطة رعایة أو خطة دعم  •
 شخصیة وتتضمن أھدافك الشخصیة واختیاراتك.  ال

ل على معلومات منك ومن اآلخرین لتحدیث خطة الرعایة  الحصو •
 ندما تتغیر أحوالك.  الخاصة بك أو خطة الدعم كل عام أو ع

 إعطاؤك الوقت الكافي لتقدیم المعلومات التي ھناك حاجة إلیھا.   •

 المشكالت المتعلقة بخطة الرعایة الخاصة بك أو خطة الدعم.   مواجھة •

مساعدة في الحصول على الخدمات إذا  احترام حقوقك وتوفیر مزید من ال •
 كان لدیك إعاقات عقلیة أو عصبیة أو حسیة أو جسدیة و  

مساعدتك في إیجاد مقدم رعایة مؤھل إذا لم تكن قادرا على إیجاد   •
 أحدھم. 

 
 توجیھات مسبقة 

 
المسبقة وصیة  التوجیھات  وقد تتضمن  القیام بتوجیھات مسبقة  لدیك الحق في 

م بمدة  توكیل  أو  المسبقة قائمة  التوجیھات  وتقوم  الصحیة،  لرعایتك  حددة 
و/أو العقلیة ومن بینھا الحق في   بتلخیص رغباتك عن الرعایة الصحیة الطبیة

الرعایة الصحیة والعقلیة والمعالجة الجراحیة عندما ال تكون  أو رفض  قبول 
القدرة العقلیة لصنع تلك القرارات، ویمكنك إلغاء توجیھاتك المسبقة في  لدیك 

 أي وقت. 
 

 خدمة تسجیل الناخب  
 

ا  یطالب الناخب  تسجیل  لعام  قانون  الوالیا  1993لوطني  بتجمیع  مساعدة  ت  قدیم 
أو   التسجیل  طلب  تقدیم  أن  كما  العامة،  المساعدة  مكاتب  من خالل  ناخب  تسجیل 

الخدمات   على  یؤثر  لن  للتصویت  التسجیل  الممیزاترفض  مقدار  یتم    أو  التي 
المساعدة في مأل استمارة تسجیل  تقدیمھا لك من قبل ھ كنت تود  الوكالة، وإذا  ذه 

بمساعدكالناخب   اسنقوم  وسیتم  رفض  ،  أو  بالتسجیل  الخاص  قرارك  مع  لتعامل 
التسجیل بسریة ویستخدم فقط ألغراض تسجیل ناخب، وإذا كنت تعتقد أن شخصا  

و  جیل أما قد تدخل في حقك المتعلق بالخصوصیة في تقریر ما إذا كنت تقوم بالتس
لتسجیل للتصویت أو حقك الختیار حزبك السیاسي الخاص بك أو  في تقدیم طلب ا

 ختیار السیاسیة األخرى فیمكنك تقدیم شكوى إلى:  حقوق اال
 

  Washington State Elections Office 
  PO Box 40229 
  Olympia WA 98504-0229 
  1-800-448-4881   

 
 توقیعك  

 
الخط الموجود  أدناه إذا كنت تفھم حقوقك ومسئولیاتك وتفھم علیك التوقیع على 

 مسئولیات دارس حالتك 
 
 
  

 عمیل توقیع ال
 
       

 التاریخ 
 
  

 توقیع الممثل القانوني 
 
       

 التاریخ 
 
 

 

وعدم التمییز على أساس السن أو الجنس أو المیل الجنسي أو ھویة الجنس / التعبیر أو   تعمل اإلدارة االجتماعیة والخدمات الصحیة بوالیة واشنطن على أساس تكافؤ الفرص
ب القدیم بشكل مشرف أو حرب  الجتماعیة أو العرق أو العقیدة أو اللون أو الوطن األصلي أو الدین أو المعتقدات أو االنتماء السیاسي أو الحالة العسكریة أو المحارالحالة ا

أو جسدیة أو استخدام كلب مدرب كمرشد أو خدمة الحیوان   ة مؤخًرا أو غیرھا من حالة المحارب القدیم المتمتع بالحمایة أو وجود أي إعاقة عقلیة أو حسیةفیتنام أو المفصول
 من قبل شخص من ذوي اإلعاقة أو المساواة في األجر أو المعلومات الوراثیة. 
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 من وقك ومسؤولیاتك عندما تتلقى خدمات ُمقدَّمة حق
 إدارة الشیخوخة والدعم طویل األجل وإدارة اإلعاقات النمائیة 

 
 إرشادات 

 
یوقِّع  لخدمات بالفعل ولم یتم تقدیم ھذا النموذج إلى العمیل عند إكمال تقییم الرعایة األولیة ومراجعة خطة الرعایة أو خطة الدعم.  إذا كان العمیل یحصل على ا  .1

فعلیك تقدیم النموذج إلى العمیل خالل عملیة التقییم التالیة.  راجع النموذج مع العمیل لإلجابة عن أي أسئلة عن حقوق  على ھذا اإلصدار من النموذج من قبل، 
 العمیل ومسؤولیاتھ. 

 
قدَّمة من قِبَل إدارة  میل ومسؤولیاتھ عند الحصول على الخدمات المُ اجعل العمیل أو َمن یمثلھ یوقِّع على نسختَین من النموذج لإلشارة إلى إدراكھ لحقوق الع .2

 الشیخوخة والدعم طویل األجل وإدارة اإلعاقات النمائیة. 
 

م نسخة واحدة في الملف الورقي أو نظام إدارة المستندات (  .3 م النسخة األخرى إلى العمیل. DMSقّدِ  ) وقّدِ
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