ནམ་ཞིག་�ེད་�ིས་�ན་�ོན་དང་�གས་�ང་རིང་བའི་�བ་�ོར་ཚ�གས་པ་དང་
འཚར་ལོངས་དང་འ�ེལ་བའི་དབང་པོ་�ོན་ཅན་�ི་ཚ�གས་པས་གནང་བཞིན་པའི་
ཞབས་�་ལེན་བཞིན་པའི་�བས་�ི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་འ�ི།
Your Rights and Responsibilities When You Receive Services
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and
Developmental Disabilities Administration

ཞབས་�་ཅི་ཡོད།
�ེད་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་ཞབས་�འི་�ོད་ནས་གདམ་ག་�ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། ཞབས་�་ནི་
རང་མོས་ཡིན། �ན་�ོན་དང་�གས་�ང་རིང་བའི་རོགས་�ོར་ཚ�གས་པ་ (ALTSA) དང་
འཚར་ལོངས་དང་འ�ེལ་བའི་དབང་པོ་�ོན་ཅན་ཚ�གས་པས་ (DDA) �ེད་�ི་དགོས་མཁོ་ཡོད་
ཚད་ལ་རོགས་རམ་�ེད་�བ་པའི་ངེས་པ་མེད།
ALTSA

དང་ DDA འ�ལ་བཞིན་པའི་ཞབས་�འི་ནང་�།:
• ན་སོ་དར་ལ་བབས་པའི་�ིམ་ཚང་། རམ་འདེགས་འཚ�་བའི་�ིག་བཀོད། �གས་�ོན་
ཞབས་�འི་�ིག་བཀོད། �ན་གསོ་�ིག་བཀོད། རོགས་�ོར་�ིམ་ཚང་། �ིས་པའི་གསོ་�ོང་
�ིམ་ཚང་། �ིས་པའི་གསོ་�ོང་ཆོག་འ�ས་ལག་�ེར་ཡོད་པའི་ལས་�ེད་པའི་�ོད་ཁང་།
DDA ཚ�གས་པའི་�ོད་ཁང་། ཚ�གས་པའི་གསོ་�ོང་ཁང་། ICF/ID ཡང་ན།
• མི་ཞིག་རང་ཉིད་�ི་�ིམ་ཚང་། དོ་�ང་།: ALTSA དང་ DDA ཡིས་མི་�ེར་�ི་�ིམ་
ཚང་ནང་�་�་ཚ�ད་24རིང་�་ཆ་�ད་པའི་�ེར་�ི་ཞབས་�་མཁོ་འདོན་�ེད་�ི་མེད།
གལ་ཏེ་�་ཚ�ད་24རིང་�་�ོག་�ེད་མཁན་དགོས་ན། ཞབས་�འི་�ས་གཞི་གཞན་དག་
ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་དགོས།
�ེད་�ི་AAA�ོད་དོན་དོ་དམ་པ། DDA�ོད་དོན་དོ་དམ་པའམ་ཡང་ན་HCS�ི་ཚ�གས་ཞབས་
�འི་ཆེད་ལས་པར་ཡིག་ཚགས་འདིའི་ནང་�་�ོད་དོན་ལས་�ེད་པ་ཞེས་བཀོད་ཡོད།
�ེད་�ི་ཐོབ་ཐང་།
�ེད་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

ཆེ་མཐོང་དང་། �ས་བ�ི་དེ་བཞིན་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པའི་ངང་ནས་ཞབས་�་དགོས།;
བཅའ་�ིམས་དང་ DSHS �་�ོལ་�ི་�བ་ཁོངས་ནང་�ེར་�ི་གསང་བའི་ཆ་
འ�ིན་ཡོད་པ།;
མནར་གཅོད་དང་�ང་མེད་�་བཞག་པ། དཔལ་འ�ོར་ཐད་ནས་བ�་གཞོག་�ེད་
པའམ་ཡང་ན་འདོར་མི་�ང་བ། གལ་ཏེ་�ོད་དང་�ོད་�ིས་ངོ་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་ལ་
མནར་གཅོད་དང་། �ང་མེད་�་བཞག་པ། བ�་གཞོག་བཅས་�ེད་བཞིན་ཡོད་ན།
1-866-(End Harm) /1-866-363-4276 ལ་ཁ་པར་བ�བ་ནས་�ོད་ལ་
རོགས་རམ་�ེད་�བ་པའི་བཟོ་པ་དང་�ེང་མོལ་�ེད་རོགས།
�ེད་�ི་�་དབང་ལ་�ས་བ�ི་�ེད་པ།
�ེད་ལ་ཐོབ་པའི་ཞབས་�་ཅི་ཡོད་ཤོད་དགོས་པ་དང་དེ་ནས་�ེད་�ིས་རང་ཉིད་ལ་
དགོས་པའི་ཞབས་�་དང་མི་དགོས་པའི་ཞབས་�་ཅི་ཡོད་ཤོད་ཆོག་གི་རེད།
�ེད་�ི་�ོད་དོན་ལས་�ེད་པ་དང་མཉམ་འ�ེལ་ངང་ལས་ཀ་�ས་ཏེ་�ེད་�ི་�་�ོང་
འཆར་གཞི་བ�ིག་པ།;
�ེད་ལ་བཙན་�ི་�ི་བའི་ལན་འདེབས་�་འ�ག་པ་དང་�ེད་�ེད་འདོད་མེད་པ་�་
�གས་�ིས་�ེད་�་འ�ག་ཆོག་གི་མེད།
འ�ེལ་མ�ད་པའི་ཐག་ཆོད་ཡིག་ཐོག་ནས་�ོད་ཤོད་དགོས་པ་དང་�ེད་�ི་�་�ོང་
འཆར་གཞིའི་འ�་བ�ས་�ི་མདོར་དོན་ཞིག་�ེད་ལ་�ོད་དགོས།;
གལ་�ིད་�ེད་�ི་�ོད་དོན་ལས་�ེད་པར་མོས་མ�ན་མེད་ཚ�་ལས་འཛ�ན་གཙ�་�ོང་
བར་�ད་ཆ་ཤོད་དགོས།;
གལ་�ིད་�ེད་�ི་�ོད་དོན་�ན་སེང་ཞིག་�ས་�ང་འཛ�ན་�ོང་གི་ཉན་ཞིབ་རེ་�ལ་
�་དགོས།;
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ཚ�ང་ཤག་གི་མིང་།
ཚ�ང་ཤག་གི་ACES IDཨང་�ངས།

•

�ེད་�ིས་འཛ�ན་�ོང་ཉན་ཞིབ་རེ་�ལ་�ས་ཡོད་�ང་ཞེད་�ད་དང་གནོད་འཚ�་
མེད་པར་�ོད་དོན་�ན་སེང་�་དགོས།
•
�ིམས་�ོད་པར་འདི་ནས་ཁ་པར་གཏོང་། 1-888-201-1014
•
ཞབས་�་ཡོད་ཚད་དང་ལེན་མི་�ེད་པ།
•
ད�ིན་�ད་ཡག་པོ་བཤད་མི་�བ་པའམ་ཡང་ན་གོ་བ་ཡག་པོ་ལེན་མ་�བ་ན་
རིན་མེད་ངང་�ེད་ཚ�ར་ལོ་�ཱའི་ཞབས་�་མཁོ་འདོན་�ེད་དགོས་པ།
•
འདེམས་པ། �ད་པའམ་ཡང་ན་ཚད་ལོན་པའི་མཁོ་�ོད་པ་བ�ེས་པ།; དང་།
•
རང་ཉིད་�ིས་གདམ་གསེས་�ས་པའི་མི་�ེར་�ི་ཞབས་�་མཁོ་�ོད་པའི་�བ་
�ོངས་ཞིབ་བཤེར་�ས་འ�ས་ལེན་དགོས།
�ེད་�ི་འགན་འ�ར་�མས།
�ེད་ལ་དེ་དག་གི་འགན་འ�ར་ཡོད།:
•
�ོད་དོན་ལས་�ེད་པས་ལོ་རེར་�ང་མཐར་ཡང་�ེད་ལ་�བས་བདེ་བའི་ས་
གནས་�་བཅར་ནས་�ེད་�ི་ད�ད་ཞིབ་�མས་ལེགས་འ�བ་�ེད་དགོས།
•
�ོད་དོན་ལས་�ེད་པར་མ་མཐར་ཡང་ལོ་གཅིག་ལ་�ེད་�ི་འཚ�་བའི་ཁོར་�ག་ལ་
�་ཞིབ་�ེད་�་འ�ག་དགོས།
•
ང་ཚ�ར་ད�ད་ཞིབ་�ི་ཆ་འ�ིན་འདང་ངེས་ཤིག་�ད་ནས་�ེད་�ི་ད�ད་ཞིབ་
ལེགས་འ�བ་�ེད་�་འ�ག་དགོས།
•
གལ་ཏེ་མི་གཞན་�ིས་�ོད་�ི་�ན་བཅོས་སམ་ནོར་�ིད་�ི་ཐག་གཅོད་�ས་ན་
�ོད་དོན་ལས་�ེད་པར་ཤོད་དགོས།
•
རང་ཉིད་�ི་�་�ོང་རོགས་�ོར་དང་འ�ེལ་བའི་རོགས་�ོར་འཆར་གཞིའི་ནང་�་
མཉམ་�གས་�ས་ཏེ། ས་�གས་འགོད་དགོས།
•
རང་ཉིད་�ི་ཞབས་�་མཁོ་འདོན་�ེད་མཁན་ལ་དབང་ཚད་ནང་མེད་པའི་
ཞབས་�ར་�་ད�ལ་�ོད་མི་དགོས།
•
རང་ཉིད་�ི་འ�ོད་བ�ེན་�་�ོང་གདམ་གསེས་�ེད་དགོས།
•
ཚད་�ན་�ི་མཁོ་འདོན་�ེད་མཁན་གདམ་གསེས་�ེད་པ།
•
བདེ་འཇགས་�ི་ལས་ཀ་�ེད་ས་མཁོ་འདོན་�ེད་པ།
•
མཁོ་འདོན་�ེད་མཁན་�ི་�བ་�ོངས་ཞིབ་བཤེར་གསང་བ་ཉར།
•
གལ་ཏེ་ཞབས་�་མཁོ་�ོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་�ང་བའམ་ཡང་ན་མཁོ་འདོན་
�ེད་མཁན་�ིས་བཏོན་པའི་�ས་ཚ�ད་མ་ཐོབ་ན་�ོད་དོན་ལས་�ེད་པར་ཤོད་
དགོས།
•
གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་རང་ཉིད་�ི་�་�ོང་�་ད�ལ་�ོད་�ི་ཡོད་ན་རང་ཉིད་�ི་མཁོ་
འདོན་པར་�་རེར་ད�ལ་�ོད་དགོས།
•

དེས་�་ཞིག་�ང་ཛ་�ག་གི་ནང་�་འ�ག་གི་མེད།; དང་།

•

གལ་�ིད་འ�ར་�ོག་ཡོད་ན་རང་ཉིད་�ི་�ོད་དོན་ལས་�ེད་པར་ཤོད་རོགས།:
 �ེད་�ི་�ན་བཅོས་གནས་�ངས།;
 �ེད་�ི་ནང་མི་དང་འ�ེལ་མ�ད་ཁང་གཞན་�ི་ལག་ནས་འཐོབ་པའི་
རོགས་རམ།;
 �ེད་གང་�་�ོད་པ།; ཡང་ན།
 �ེད་�ི་དཔལ་འ�ོར་གནས་�ངས།

�ོད་དོན་ལས་�ེད་�ི་འགན་འ�ར།
�ོད་དོན་ལས་�ེད་པའི་འགན་འ�ར།:
•
�ེད་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་�ས་བ�ི་�་དགོས།
•
•
•

•
•
•
•
•

•

�ེད་�ི་གསང་བ་�ང་ཉར་�ེད་དགོས།;
�ེད་�ི་ཆེད་�་ALTSA དང་DDAཡིས་�ེད་�བ་པ་དང་མ་�བ་པའི་རིགས་ཅི་
ཡོད་ཤོད་དགོས།
�ོད་དང་མི་གཞན་�ི་ད�ད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ཐོབ་ཐབས་�ས་ཏེ་�ོད་�ི་རོགས་�ོར་
�་ཚད་གཏན་འཁེལ་�་�་དང་། ཞབས་�་ཅི་ཞིག་བདམས་ཆོག་མིན་ཐག་གཅོད་�་
དགོས།
 ད�ད་ཞིབ་ནང་�་�ེད་�ི་�གས་�ས་དང་། ཚད་བཀག་དཀའ་ངལ། �གས་
བསམ། འདོད་�ལ་སོགས་�ད་ཡོད།
 ད�ད་ཞིབ་ནང་�་�ེད་ལ་ད་�་�ོན་ནས་རག་བཞིན་པའི་རོགས་རམ་དང་ཡང་
ན་ནང་མི་དང་འ�ེལ་མ�ད་པ་གཞན་�ི་ས་ནས་འཐོབ་བཞིན་པའི་རོགས་རམ་
�མས་�ད་དགོས་ཤིང་ཞབས་�་དེ་དག་ཇི་�ར་བ�བ་དགོས་མིན་�ད་དགོས།
མི་�ེར་�ི་དམིགས་�ལ་དང་། འདོད་�ལ། གདམ་ག་བཅས་�ད་པའི་བདག་�ོང་
འཆར་གཞིའམ་�བ་�ོར་འཆར་གཞི་བཟོ་རོགས་�་�།
ལོ་�ར་ནད་གཡོག་གི་འཆར་གཞིའམ་ཡང་ན་ནད་གཞི་འ�ར་�ོག་�ང་�བས་�ེད་
དང་མི་གཞན་�ི་ཆ་འ�ིན་ཐོབ་ཐབས་�ེད་པ།
�ས་ཚ�ད་འདང་ངེས་ཤིག་�ད་ནས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ད�ད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་
འདོན་�ོད་�ེད་པ།
�ོད་�ི་ནད་གཡོག་འཆར་གཞིའམ་ཡང་ན་རོགས་�ོར་འཆར་གཞི་�ང་བའི་གནད་
དོན་ཐག་གཅོད་�་དགོས།
བསམ་�ོ་དང་། དབང་�། ཚ�ར་དབང་། �ས་ཁམས་བཅས་ལ་གནོད་�ོན་�ང་ཚ�་རང་
ཉིད་�ི་ཁེ་དབང་ལ་བ�ི་འཇོག་དང་ཞབས་�་དང་ལེན་�ེད་པར་རོགས་རམ་དེ་བས་
མང་བ་འདོན་�ོད་�་དགོས། དེ་བཞིན་�།
གལ་ཏེ་གཅིག་�ེད་མ་�བ་ན་ཚད་�ན་�ི་མཁོ་འདོན་ཚ�ང་པ་ཞིག་བཙལ་རོགས།

ལམ་�ོན་འཕར་མ།
�ེད་ཚ�ར་�ོན་�ད་ནས་མ�བ་�ོན་�ེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། �ོན་ཐོན་�ི་མ�བ་�ོན་ནང་�ེད་
ཚ�འི་�ས་ཁམས་བདེ་�ང་གི་ཁ་ཆེམས་སམ་ཡང་ན་�ོད་ཤན་ཆེ་བའི་དབང་ཆའི་མངགས་བཅོལ་
�་ཡིག་�ད་ཆོག �ན་བཅོས་དང་སེམས་ཁམས་བདེ་�ང་གི་རེ་འ�ན་�ོགས་བ�ོམས་�ས་པ་
དེའི་ནང་�ན་བཅོས་དང་། སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་། གཤག་བཅོས་བཅས་དང་ལེན་མི་�ེད་པའམ་
ཡང་ན་གཤག་བཅོས་དང་ལེན་མི་�ེད་པའི་དབང་ཆ་�ད་ཡོད། �ེད་ཚ�ས་ག་�ས་ཡིན་ནའང་
�ོན་�ད་ནས་བཀའ་བཀོད་�ིར་འཐེན་�ས་ཆོག

འོས་འཕེན་ཐོ་འགོད་ཞབས་�།
1993ལོའི་�ལ་ཡོངས་�ི་འདེམས་དམངས་ཐོ་འགོད་བཅའ་�ིམས་�ིས་�ལ་ཁབ་ཁག་གིས་
�ི་པའི་རོགས་�ོར་ག�ང་ལས་ཁང་བ�ད་དེ་འདེམས་དམངས་ཐོ་འགོད་རོགས་�ོར་�་�འི་
�ང་�་བཏོན་ཡོད། ཐོ་འགོད་�་�འི་རེ་འ�ན་�་བའམ་ཡང་ན་འདེམས་ཤོག་འཕེན་�འི་རེ་
འ�ན་�་མཁན་�ིས་ལས་�ངས་དེས་འདོན་�ོད་�ས་པའི་ཞབས་�་དང་ཁེ་ཕན་�ི་�ངས་
འབོར་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་མི་�ིད། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་འདེམས་དམངས་ཐོ་འགོད་རེ�་མིག་
འ�ི་བར་རོགས་རམ་�ེད་འདོད་ན། ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་རོགས་རམ་�ེད་ངེས་ཡིན། �ེད་ཚ�ས་ཐོ་
འགོད་�ེད་པའམ་ཡང་ན་ཐོ་འགོད་�ེད་མཚམས་འཇོག་�འི་ཐག་བཅད་དེ་གསང་བ་དམ་
�ང་�ས་ཏེ་འདེམས་དམངས་ཐོ་འགོད་�་�་དམིགས་�ལ་�་བ�ང་ནས་བཀོལ་�ོད་�་
གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་�ོད་�ི་ཐོ་འགོད་དབང་ཆར་ཐེ་གཏོགས་�ས་པའམ་ཡང་ན་ཐོ་འགོད་
�ས་ནས་འདེམས་ཤོག་འཕེན་པའི་དབང་ཆ་མེད་པར་བཟོས་པའམ་ཡང་ན་ཐོ་འགོད་�ས་
ནས་འདེམས་ཤོག་འཕེན་�འི་རེ་འ�ན་�་དབང་ངམ་ཡང་ན་རང་ཉིད་�ི་�ིད་ཏང་ངམ་ཆབ་
�ིད་�ི་�ོགས་ཞེན་གཞན་དག་གདམ་གསེས་�ེད་དབང་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་�ས་ན། �་ག�ག་
�ས་ཆོག་པ་�ེ།
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�ེད་�ི་ས་�གས།
གལ་ཏེ་�ོད་�ི་ཁེ་དབང་དང་འགན་འ�ི་ཤེས་�ོགས་དང་�ོད་གཞིའི་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་�ི་
འགན་འ�ི་ཤེས་�ོགས་�ང་ན་གཤམ་�ི་ཐིག་ཐོག་ས་�གས་འགོད་དགོས།

ཚ�ང་ཤག་གི་ས་�གས།
�་ཚ�ས།
�ིམས་ཐོག་གི་འ�ས་ཚབ་ས་�གས།
�་ཚ�ས།

ཚ�ང་ཤག་དང་ལས་�ེད་པར་བ�་ཐོ། (ཁ་�ང་། VI དང་ VII) ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་�ེའི་�ི་ཚ�གས་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཞབས་�་�ན་ཁང་གིས་མངའ་འོག་�བ་ཁོངས་གང་དང་གང་གི་ལས་�གས་དང་།
ཕོ་མོ། ཕོ་མོའི་ཐོབ་ཐང་། མཚ�ན་�ེད། གཉེན་�ིག་གི་གནས་བབས། རིགས་�ད། ཁ་དོག མི་རིགས་�ི་འ�ང་�ངས། ཆོས་�གས། དད་མོས་བཅས་ལ་མཐོང་�ང་མི་�ེད་པ། ཆབ་�ིད་�ི་ཁོངས་གཏོགས་
འ�ེལ་བ་དང་། དམག་དོན་�ི་གོ་གནས། གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་དམག་ཁོངས་ནས་�ིར་ཐོན་�ས་པའི་དམག་མི་�ར་པ། ཝེ་ཐི་ནམ་དམག་�ས་�ི་དམག་�ར། ཉེ་ཆར་�ིར་ཐོན་པའམ་�ང་�ོབ་ཡོད་པའི་
དམག་�ར་�ི་གོ་གནས། ཚ�ར་བའི་དཀའ་ངལ་ཅི་རིགས་ཡོད་པ། སེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ། ག�གས་པོ་དབང་པོ་�ོན་ཅན་ཡང་ན་�ོར་བ�ར་ཐོབ་པའི་དམག་�ིའམ་�ད་འ�ོ་གཞན་ནམ་མི་གཞན་�ིས་
�ིས་ལམ་འ�ིད་དགོས་རིགས། �་ཕོག་འ�་མཉམ་ཡང་ན་རིགས་�ས་གནས་�ལ་སོགས་གང་�འང་ད�ེ་འ�ེད་ཆོག་གི་མེད།

YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES WHEN YOU RECEIVE SERVICES OFFERED BY ALTSA AND DDA
DSHS 16-172 TB (REV. 05/2018) Tibetan

ནམ་ཞིག་�ེད་�ིས་�ན་�ོན་དང་�གས་�ང་རིང་བའི་�བ་�ོར་ཚ�གས་པ་དང་འཚར་ལོངས་དང་འ�ེལ་བའི་དབང་པོ་�ོན་ཅན་�ི་ཚ�གས་པས་གནང་བཞིན་པའི་
ཞབས་�་ལེན་བཞིན་པའི་�བས་�ི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་འ�ི།
ལམ་�ོན་ཁག

1.

2.

3.

ཐོག་མའི་དམིགས་གསལ་�ི་དམིགས་གསལ་ད�ད་ཞིབ་དང་ནད་གཡོག་གི་འཆར་གཞིའམ་�བ་�ོར་འཆར་གཞིར་ཞིབ་བཤེར་�ེད་�བས་རེ�་མིག་འདི་མངགས་བཅོལ་�ེད་མཁན་ལ་
འ�ལ་དགོས། གལ་ཏེ་མངགས་བཅོལ་�ེད་མཁན་�ིས་ཞབས་�་དང་ལེན་�ས་ཟིན་པས་�ོན་ཆད་པར་གཞི་འདིའི་རེ�་མིག་ལ་མིང་�གས་མ་བཀོད་ན། ཐེངས་�ེས་མའི་ད�ད་དཔོག་
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