
 

तपा�ले बूढ्यौल� र द�घर्काल�न सहायता प्रशासन र 
�वकासात्मक अस�मता प्रशासनद्वारा 

सेवाहरू प्राप्त गदार् तपा�का अ�धकार र उत्तरदा�यत्वहरू 
Your Rights and Responsibilities When You Receive Services 
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and 

Developmental Disabilities Administration 

सेवाग्राह�को नाम 

      

ACES आइडी नम्बर 
      

उपलब्ध सेवाहरू 

तपा�सँग तपा�ल ेप्राप्त गनर् योग्य हुनुभएको सेवाहरूबाट छनोट गन� अ�धकार 
छ।  सेवाहरू स्वैिच्छक हुन।्  बूढ्यौल� र द�घर्काल�न सहायता प्रशासन 
(ALTSA) र �वकासात्मक अस�मता प्रशासन (DDA) ले भुक्तानी गनर् सक्न े
सेवाहरू तपा�को सब ैआवश्यकमा तपा�लाई मद्दत नगनर् सक्छ। 

ALTSA र DDA �नम्नमा सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ: 

• वयस्क पा�रवा�रक गहृ, सहायता प्रदान ग�रएको जीवनयापन सु�वधा, 
प�रष्कृत सेवा सु�वधा, न�सर्ङ सु�वधा, सहयोगी गहृ, बालबा�लकाको 
फोस्टर होम, बालबा�लकाको इजाजतप्राप्त कमर्चार�को �नवासीय गहृ; 
DDA समूह गहृ, समूह प्र�श�ण गहृ, ICF/IDs; वा 

• व्यिक्तको आफ्न ैघर।  नोट:  ALTSA र DDA ले व्यिक्तको आफ्न ै
घरमा व्यिक्तगत स्याहार सेवाहरूको भुक्तानी ग�रने 24 घण्टा/�दन 
उपलब्ध गराउँदैन।  24 घण्टा स्याहार चा�हएमा अन्य सेवा �वकल्पहरू 
मान्न स�कन्छ। 

 • तपा�ल ेप्रशास�नक सुनुवाईका ला�ग अनुरोध गनुर्भएको भएमा 
हा�नको डर�वना उजुर� गनुर्होस;् 

• 1-888-201-1014 मा कल गरेर वक�ल कुरा गनुर्होस;् 

• सबै सेवा अस्वीकार गनुर्होस;् 

• तपा�ल ेराम्रोसँग अङ्गे्रजी बोल्नु वा बुझ्नु हुन्न भन े�नःशुल्क 
दोभाष ेसेवाहरू उपलब्ध गनुर्होस;् 

• योग्य प्रदायक छनोट, �नयुक्त वा प�रवतर्न गनुर्होस;् र 

• तपा�ल ेछनोट गरेको कुनै प�न �भन्न प्रदायकका ला�ग पषृ्ठभू�म 
जाँचको न�तजाहरू प्राप्त गनुर्होस।् 

तपा�का िजम्मेवार�हरु 

तपा�सँग �नम्न कुराहरूको िजम्मवेार� हुन्छ: 

• तपा�लाई सहज हुने स्थानमा कम्तीमा वा�षर्क रूपमा तपा�को 
मूल्याङ्कन मुद्दा कायर्कतार्लाई पूरा गनर् �दनुहोस।् 

• मुद्दा कायर्कतार्लाई कम्तीमा वा�षर्क रूपमा तपा�को जीवनयापन 
अवस्था हेनर् �दनुहोस;् 

• हामीहरूलाई तपा�को मूल्याङ्कन परूा गनर् पयार्प्त जानकार� 
�दनुहोस;् 

• कसैले तपा�का ला�ग �च�कत्सा वा �वित्तय �नणर्यहरू गरेमा 
तपा�को मुद्दा कायर्कतार्लाई बताउनहुोस;् 

• तपा�को स्याहारको �वकासमा सहभागी हुनुहोस ्वा योजनामा 
सहायता गनुर्होस ्र यो हस्ता�र गनुर्होस;् 

• तपा�को प्रदायक स्वीकृत नग�रएको सेवा र समयका ला�ग 
भुक्तान गनर् स�कँदैन भन्न ेकुरा बुझ्नुहोस;् 

• तपा�को आफ्न ैस्वास्थ्य स्याहार छनोट गनुर्होस;् 

• योग्य प्रदायक छनोट गनुर्होस;् 

• सुर��त कायर् स्थान उपलब्ध गराउनुहोस;् 

• प्रदायकको पषृ्ठभू�म जाँच �नजी राख्नुहोस;् 

• तपा�को आफ्नो प्रदायकसँग समस्या भइरहेको भएमा वा तपा�ल े
आफ्नो प्रदायकद्वारा दावी ग�रएको समय प्राप्त नगरेको भएमा 
तपा�को मुद्दा कायर्कतार्लाई बताउनहुोस;् 

• तपा�ल ेआफ्नो स्याहारका ला�ग भकु्तानीमा मद्दत गरेमा प्रत्येक 
म�हना आफ्नो प्रदायकलाई भुक्तानी गनुर्होस;्  

• कसैलाई खतरामा पान� त�रकामा कायर् नगनुर्होस;् र 

• �नम्न कुरामा प�रवतर्न भएमा तपा�क मुद्दा कायर्कतार्लाई 
बताउनुहोस:् 
 तपा�को �च�कत्सा अवस्था; 
 तपा�ल ेप�रवार वा अन्य एजेन्सीहरूबाट प्राप्त गन� मद्दत; 
 तपा� कहा ँबस्नुहुन्छ; वा 
 तपा�को �वत्तीय अवस्था। 

यस कागजातमा तपा�को AAA मुद्दा व्यवस्थापक, DDA मुद्दा संसाधन 
व्यवस्थापक वा HCS सामािजक सवेा �वशेष�लाई मुद्दा कायर्कतार् भ�नन्छ। 

तपा�का अ�धकारहरू 

तपा�सँग �नम्न कुरा गन� अ�धकार छ: 

• मयार्दा, सम्मान र भेदभाव�वना व्यवहार गन�; 
• कानुन र DSHS �नयमहरुको सीमा�भत्र आफ्नो जानकार� �नजी 

राख्न;े 

• दवु्यर्वहार, हेलचे�याई, �वत्तीय शोषण वा प�रत्याग नहुने।  यी 
सतर्हरूको �ववरणहरूका ला�ग, यहा ँजानुहोस:् 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-
services/types-and-signs-abuse.  तपा� वा तपा�ल े�चनेको 
कुनै व्यिक्त दवु्यर्वहार, हेलचे�याई र शोषण भएमा, कृपया DSHS 
टोल �फ्रलाई 1-866-(End Harm) मा / तपा�लाई मद्दत गनर् सक्न े
कायर्कतार्सँग कुरा गनर् 1-866-363-4276 मा कल गनुर्होस;् 

• सम्पित्तमा�थ सम्मानपूणर् व्यवहार प्राप्त गन�; 
• तपा� प्राप्त गनर् सक्ने सबै सेवाका बारेमा बताउने र तपा� चाहेको 

वा नचाहेको सवेाहरूबारे छनोट गन�; 
• तपा�को स्याहारमा योजना बनाउनका ला�ग तपा�को मुद्दा 

कायर्कतार्सँग साझेदार�मा कायर् गन�; 
• प्रश्नहरूको जवाफ �दन वा तपा�ल ेगनर् नचाहेको कुनै कुरामा बाध्य 

नहुने; 
• एजेन्सीको �नणर्य �ल�खतमा बताउन ेर आफ्नो स्याहार योजनाको 

प्र�त�ल�प वा योजना साराशं समथर्न प्राप्त गन�; 
• तपा� र तपा�को मुद्दा कायर्कतार् सहमत नभएमा सुपरभाइजरसँग 

कुरा गन�; 

• तपा�ल ेउजुर� गरेमा प्रशास�नक सनुुवाईका ला�ग अनुरोध गन�; 
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मुद्दा कायर्कतार्को उत्तरदा�यत्वहरू 

तपा�को मुद्दा कायर्कतार् �नम्न कुराका ला�ग िजम्मेवार हुनुहुन्छ: 

• तपा�लाई इज्जत तथा सम्मानपूणर् व्यवहार गनर्; 

• तपा�को गोपनीयतालाई कायम राख्न; 

• तपा�का ला�ग ALTSA र DDA के गनर् सक्छ वा सक्दैन भनी 
बताउन; 

• आफ्नो सहायताको स्तर �नधार्रण गनर् र तपा�ल ेकुन सेवाहरूबाट 
छनोट गनर् सक्नुहुन्छ भन्नेबारे �नणर्य गनर्का ला�ग मूल्याङ्कन गनर् 
तपा� र अन्यबाट जानकार� प्राप्त गनुर्होस।् 

 मूल्याङ्कनमा तपा�को सबल प�, सी�मतता, ल�य र 
प्राथ�मकताहरू समावशे हुने छ।   

 मूल्याङ्कनमा तपा�ल ेप�हले ने प्राप्त गरेको वा प�रवार वा अन्य 
एजेन्सीहरूबाट प्राप्त गनर् सक्न ेमद्दत बा तपा�ल ेसेवाहरू कसर� 
समापन गनर् चाहनुहुन्छ; 

• तपा�लाई स्याहार योजना �वकास गनर्मा सहायता गन� वा व्यिक्तगत 
स्याहारमा सहायता सम्बोधन गन� योजना समथर्न गनर् र तपा�को 
व्यिक्तगत ल�य, प्राथ�मकता र छनोटहरूस�हत; 

• तपा�को स्याहार योजना अपडेट गनर् तपा� र अन्यबाट जानकार� 
प्राप्त गन� वा प्रत्येक वषर् वा तपा�को अवस्था प�रवतर्न हँुदा योजनामा 
समथर्न गन�; 

• आवशयक हुन ेजानकार� उपलब्ध गराउन तपा�लाई पयार्प्त समय 
�दन;े 

• तपा�को स्याहार योजनामा समस्याहरू सम्बोधन गन� वा �तनीहरू 
उत्पन्न भएनुसार योजनालाई समथर्न गन�; 

• तपा�को अधीकारलाई सम्मान गन� र तपा�लाई मान�सक, 
न्यूरोलोिजकल, संवेदक वा शार��रकसम्बन्धी दबुर्लता भएमा सेवाहरू 
पहँुचमा थप मद्दत उपलब्ध गराउने; र 

• तपा� एउटा पत्ता लगाउन अस�म भएमा तपा�लाई योग्य प्रदायक 
पत्ता लगाउन मद्दत गन� समावेश हुने छ। 

अ�ग्रम �नद�शनहरू 

तपा�सँग अ�ग्रम �नद��शकाहरू गराउने अ�धकार छ।  अ�ग्रम �नद��शकाहरूमा 
तपा�का ला�ग जीवन इच्छापत्र र स्वास्थ्य स्याहारको ला�ग �टकाउ वक�ल 
समावेश हुन सक्छ।  अ�ग्रम �नद��शकाहरूल ेतपा�सँग ती �नणर्यहरू बनाउन 
मान�सक �मता नहँुदा �च�कत्सा, मान�सक स्वास्थ्य वा शल्य�क्रया उपचार 
स्वीकार गन� वा अस्वीकार गन� अ�धकारस�हत �च�कत्सा र/वा मान�सक 
स्वास्थ्य स्याहारबारे तपा�को इच्छाहरू सं��प्त गछर्।  तपा�ल ेकुनै प�न 
समयमा आफ्नो अ�ग्रम �नद��शकाहरू रद्द गनर् सक्नुहुन्छ। 

 मतदाता दत्तार् सेवा 

1993 को रािष्ट्रय मतदाता दतार् ऐनलाई �तनीहरूको सावर्ज�नक सहायता 

कायार्लयहरूमाफर् त मतदाता नाम दतार् सहायता उपलब्ध गराउन सबै 

राज्यलाई आवश्यक हुन्छ।  दतार् गनर् लागू गरेर वा दतार् गनर् अिस्वकार गरेर 

तपा�ल ेयस एजेन्सद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा तथा लाभहरूमा असर गन� 

छैन।  तपा�लाई मतदाता दतार् फाराम भनर् मद्दत चा�हएमा, हामी तपा�लाई 

मद्दत गन� छ�।  तपा�को �नणर्य दतार् गन� वा दतार् गनर् अस्वीकार गन� 

गोपनीय रा�खने छ र मतदाता दतार् उदे्दश्यहरूका ला�ग मात्र प्रयोग ग�रन े

छ।  य�द तपा�लाई कसैले तपा�को मत दतार् गन� वा दतार् गनर्बाट अस्वीकार 

गन� तपा�को अ�धकार, मत दतार् गन� वा नगन� अथवा दतार् गनर् आवेदन �दन े

वा न�दने भनी �नणर्यलाई गोप्य राख्ने तपा�को अ�धकार वा तपा�को 

आफ्न ैराजनी�तक दल वा अन्य राजनी�तक प्राथ�मकता छनोट गन� 

तपा�को अ�धकारमा हस्त�ेप पुरय्ाएको जस्तो लागेमा, तपा�ल े�नम्नमा 

उजुर� दायर गनर् सक्नुहुन्छ: 

 
  Washington State Elections Office 
  PO Box 40229 
  Olympia WA 98504-0229 
  1-800-448-4881 
 
तपा�को हस्ता�र 
 
तपा�ल ेआफ्नो अ�धकार र उत्तरदा�यत्वहरू बुझेमा र तपा�को मुद्दा 
कायर्कतार्को उत्तरदा�यत्वहरू बुझेमा तल लाइनमा हस्ता�र गनुर्होस।् 
 
 
  
सेवाग्राह�को हस्ता�र 
 

       
�म�त 
 
  
कानुनीको प्र�त�न�धको हस्ता�र 
 

       
�म�त 
 

 

ग्राहकहरू र कमर्चार�हरूका ला�ग सूचना (शीषर्क VI र VII) सामािजक तथा स्वास्थ्य सेवाहरूको वा�सङ्गटन राज्य �वभागले समान अवसर रोजगारदाता हो र 
उमेर, स्री/पुरुष, लैङ्�गक झुकाव, �लङ्ग, लैङ्�गक प�हचान/अ�भव्यिक्त, वैवा�हक िस्थ�त, जा�त, �वश्वास, रङ, रािष्ट्रय मूल, धमर् वा �वश्वास, राजनै�तक 
सम्बद्धता, सैन्य िस्थ�त, प्र�तष्ठापूणर् ढङ्गले �डस्चाजर् भएको सै�नक, �भयतनाम इरा, हालैमा छु�ट्टएको वा अन्य सुर��त सेवा�नवतृ्त सै�नक िस्थ�त, कुनै प�न 
संवेदक, मान�सक, शार��रक अस�मताको उपिस्थ�त वा अपाङ्गता भएको व्यिक्तल ेप्रयोग गन� प्र�श��त कुकुर गाइड वा सेवा �दन ेजनावर, समान भुक्तानी वा 
आनुवं�शक जानकार�को आधारमा कुनै प�न रोजगारको �ेत्रमा , यसका कायर्क्रम वा सेवाहरूमा भेदभाव गद�न। 



तपा�ले बूढ्यौल� र द�घर्काल�न सहायता प्रशासन र �वकासात्मक अस�मता प्रशासनद्वारा 

सेवाहरू प्राप्त गदार् तपा�का अ�धकार र उत्तरदा�यत्वहरू 

�नद�शनहरू 

1. प्रािम्भक स्याहार मूल्याङ्कन पूरा गदार् वा स्याहार योजना समी�ा गदार् वा योजना समथर्न गदार् सेवाग्राह�लाई यो फाराम फाराम प्रस्तुत 

गनुर्होस।्  सेवाग्राह�ले प�हले नै सेवा प्राप्त ग�ररहनु भएको छ भने र फारामको यो अनुवाद प�छल्लो पटक हस्ता�र गनुर्भएको छैन भने, 

अक� मूल्याङ्कनमा सेवाग्राह�लाई यो फाराम प्रस्तुत गनुर्होस।्  सेवाग्राह�को अ�धकार र उत्तरदा�यत्वहरूका बारेमा कुनै प�न प्रश्नहरूको 

जवाफ �दन सेवाग्राह�सँग फाराम समी�ा गनुर्होस।् 

2. बूढ्यौल� र द�घर्काल�न सहायता प्रशासन र �वकासात्मक अस�मता प्रशासनद्वारा उपलब्ध गराइएको सेवाहरू प्राप्त गदार् सेवाग्राह�को 

अ�धकार र उत्तरदा�यत्वहरूको उहाँको बुझाइ सङ्केत गनर् फारामको दईु प्र�त�ल�पहरूमा सेवाग्राह� र सेवाग्राह�को प्र�त�न�धलाई 

हस्ता�र गनर् लगाउनुहोस।्   

3. हाडर् फाइल र कागजात व्यवस्थापन प्रणाल� (DMS) मा एउटा प्र�त�ल�प फाइल गनुर्होस ्र सेवाग्राह�लाई अक� प्र�त�ल�प �दनुहोस।् 
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