አስፈላጊ ሆኖ እንደተለየ መረጃ ስለ ሚናዎ
ተጨማሪ ማረፊያ (NSA) ተወካይ

Information About Your Role as the Identified Necessary Supplemental Accommodation (NSA) Representative

እርስዎ የተለዩ NSA ደንበኛ ተወካይ:
የጉዳይ ሀብት ማናጀር

ስልክ ቁጥር

NSA የደንበኛ ተወካይ ምንድን ነው?
የሀገር ሕግ (RCW) እና የእድገት ውስንነት ያለባቸው አስተዳደር (DDA) ደንቦች (WAC) የDDA ብቁ መሆን፥ የDDA አገልግሎቶች፥እና የአቅራቢ ምርጫ ውሳኔን
ላይ ተጽህኖ የሚኖረውን ጨምሮ የሁሉም መልክት የጽሑፍ ማሳሰቢያዎች ለDDA ደንበኛና ቢያንስ ለአንድ ለሌላ ሰው ይላካል። ይህ ሌላ ሰው የተባለው NSA ተወካይ
ይሆናል።
“አስፈላጊ ተጨማሪ ማረፊያ ተወካይ” ማለት አንድ ደንበኛ ዶክመንቶቹን እንዲረዳና የደንበኛ መብቶችን እንዲጠቀም ለማገዝ የDDA የታቀደ እርምጃ ማሳሳቢያዎች
(PANs) ኮፒዎችን የሚቀበል ግለሰብና ሌላ የመምሪያ መልክት ነው። ደንበኛው ሕጋዊ አሳዳጊ በማይኖርበት ጊዜና ደንበኛው የDDA አገልግሎቶችን እየጠየቀ ወይም
እየተቀበለ ባለበት ጊዜ የNSA ተወካይ በአንድ DDA ደንበኛ ይለያል።
እንደ ደንበኛ NSA ተወካይ ምን ሕጋዊ ኃላፊነቶች ይኖሩኛል?
ብቸኞች ለደንበኛው ማንኛውም ሕጋዊ ኃላፊነት ያላቸው ተወካዮች፡
•

ዕድሜው/ዋ ከ18 ዓመት በታች የሆነ/ች ልጃቸውን/ደንበኛቸውን ለማሳደግ የተፈጥሮ፥ የእንጀራ፥ ወይም የጉድፈቻ ቤተሰቦች የሆኑ፤

•

በማንኛውም ዕድሜ ላሉት ደንበኞች በፍርድ ቤት የተመረጡ ሕጋዊ አሳዳጊዎች።

እንደ ደንበኛ NSA ተወካይ ሕጋዊ ኃላፊነቶቼ ምንድን ናቸው?
ለደንበኛ እንደተመደበ የNSA ተወካይ፥ የDDA የታቀደ እርምጃ ማሳሳቢያዎች (PANs) ኮፒዎችንና ለደንበኛ የሚላክ ሌላ የDDA መልክት ይቀበላሉ።
•

በDDA ለእነሱ የተላከ ማሳሰቢያ እንድረዱ ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች ለሆነ ልጅ ወኪልነት ይንቀሳቀሳሉ ወይም የDDA አዋቂ ደንበኛ ያግዛሉ።

•

ደንበኛው ውሳኔውን ለመቃወም ከፈለገ በአቤቱታ ሂዴት ያግዙታል።

•

የማሳሰቢያዎችን ኮፒዎች ለመቀበል ዓላማ ብቻና ደንበኛው እንዲረዳና እንዲመልስ ለማገዝ እንደ ደንበኛ ተወካይ ሆኖ ይንቀሳቀሳሉ። ዕድሜው 17 ዓመት እና ከዚያ
በታች ለሆነ ልጅ ወይም ዕድሜው 18 እና ከዚያ በላይ ለሆነ ልጅ አሳዳጊ ወላጅ/ለአዋቂ ሕጋዊ ጠጠያቂ ካልሆኑ ለደንበኛው ለመፈረም “ሕጋዊ ስልጣን” የሎትም።

ይህ ኃላፊነት ለምን ያህል ጊዜ ይኖረኛል?
•

ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች ለሆነ አንድ ደንበኛ የተፈጥሮ፥ የእንጀራ ወይም የጉድፈቻ ወላጅ ከሆኑ፥ ልጁ የ18ኛ ልዴት ቀኑ እስክደርስ ድረስ ሕጋዊ ኃላፊነቶች
ይኖሮታል። አንድ ወላጅ ድጋፍ ለሚሻው ልጃቸው ለNSA ተወካዩ ኃላፈነትን አይተውም።

•

እርስቆ ለአንድ ልጅ ወይም አዋቂ በፍርድ ቤት የተመደበ ሕጋዊ አሳዳጊ ከሆኑ፥ የማሳደግ ኃላፊነቱ እስከሚቋጥ ኃላፊነት አለቦት። አሳዳጊው እንዴ ደንበኛ NSA
ተወካይ ሆኖ እንዲያገለግል ሌላ ሰው ሊጠይቅ ይችላል።

•

ከደንበኛው ጋር ሕጋዊ ግንኙነት ከሌለዎት፥ ደንበኛውንና የደንበኛው DDA ጉዳይ/ሀብት ማናጀር በማሳወቅ በማንኛውም ጊዜ የደንበኛ የNSA ተወካይ መሆን
ማቆም ይችላሉ።

•

ከደንበኛው ጋር ሕጋዊ ግንኙነት ከሌለዎት፥ ደንበኛው የእሱን/እሷን ጉዳይ ማናጀር በማሳወቅ ሌላ NSA ተወካይ መጠየቅ ይችላል።

እኔ የሚወክለው/ላት ደንበኛ የእሱ/እሷ NSA ተወካይ እንዲሆንለት/ላት የማይፈልግ/የማትፈልግ ከሆነ ምን ይሆናል?
ደንበኛው የእነሱ NSA ተወካይ እንዲሆኑ የማይፈልጉ ከሆነ፥ DDA ሌላ እንዲፈልጉ ያግዛቸዋል።
•

ደንበኛው ከተወካዩ ምርጫ ጋር መስማማትን እንቢ ማለት የሚችለው ዕድሜ/ዋ 18 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነና ተወካዩ በፍርድ ቤት የተመደበ አሳዳጊ ካልሆነ ብቻ
ነው።

•

ከደንበኛው ጋር ሕጋዊ ግንኙነት ካለዎት፥ ከእሱ/እሷ ትብብር ውጪ ደንበኛእን ወክለው መንቀሳቀስ ይችላሉ።

ይህ ማንኛውንም ዓይነት ወጪ ሊጠይቀኝ ይችል ይሆን?
ደንበኛን በመወከል ሚና የተቀመጡ ወጪዎች ወይም ክፊያ የሉም።
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አድስ አድራሻ ወይም ስልክ ቁጥር ሪፖርት ለማድረግ ለማን ሊደውል?
በመልክት መላኪያዎ፥ ስልክዎ፥ ወየም ከደንበኛው ጋር በተገናኘ ያለው ሕጋዊ ሁኔታን በሚመለከት ለውጥ ሲኖር ሪፖርት ለማድረግ በዚህ ፎርም ከላይ በተዘረዘሩ የተለዩ
የDDA ጉዳይ/ሀብት ማናጀር መደወል ይኖርቦታል።
ከDDA ስንት የማግኛ አድራሻ መጠበቅ እችላለሁ?
•

ደንበኛው የአቤቱታ መብቶች የሚኖረውን ውሳኔ የሚያስከትል ከእያንዳንዱ ዓመታዊ ግምገማ ወይም ትንተና በፊት የመልክት አድራሻዎን ለማረጋገጥ DDA
ያገኝዎታል። አሁንም የደንበኛው NSA ተወካይ መሆን የሚስማሙና ሚናዎን የሙረዱ መሆኑን DDA ያረጋግጣል። ከዚህ በኋላ የደንበኛ NSA ተወካይ መሆን
የማይፈልጉ መሆንዎን የጉዳይዎን ማናጀር ካላሳወቁ በስተቀር፥ ስምምነትዎና ግንዛቤዎ ለ12 ወራት አግባቢነት እንዳለው ይወሰዳል።

•

የደንበኛውን ክደት፥ መቀነስ፥ ወይም ብቁ መሆኑን ማቋረጡን፥ አገልግሎት ወይም አቅራቢው ውሳኔውን የመግለጹንና የደንበኛው የአቤቱታ መብቶች ማሳሰቢያ
ለእርስዎ ከመላካችን በፊት DDA ሊያገኝዎት ይሞክራል።

•

የታቀደውን እርምጃ ማሳሰቢያ ከመላክ በፊት CRM ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሊያግኝዎት ይሞክራል።

ስለ ማሳሰቢያው ወይም ስለ ውሳኔ ወይም ሽለ የአቤቱታ ሂዴት ጥያቄዎች ካሉኝ ለማን መደወል እችላለሁ?
ጥያቄዎች ካለዎት እንዲያገኙ እያንዳንዱ የታቀደው እርምጃ ማሳሰቢያ ስምንና የስልክ ቁጥርን ያካትጃል።
አንድ የDDA ውሳኔ ላይ አቤቱታ ለማቅረብ ስለ ሂዴቱ ምን ሊነግሮት እችላለሁ?
እያንዳንዱ የታቀደው እርምጃ ማሳሰቢያ በውሳኔው ላይ አቤቱታ እንዴትና መቼ ስለመማቅረብ መረጃ ይሰጦታል።
1. የDDA ደንበኞች ማረጋገጡን፥ ክደቱን፥ መቀነሱን፥ ማቋረጡን፥ ወይም ብቁ ከመሆነ መውጣቱን፥ አገልግሎቱን፥ ፕሮገራሙን፥ ወይም አቀራቢ ምርጫን የሚጎዳ
በማንኛውም የDDA ውሳኔ ላይ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል።
•

ደንበኛውና የNSA ተወካይ ብቁ መሆንን፥ የአገልግሎት ደረጃን፥ወይም፥ ክደትን ወይም አቅራቢ ማቋረጥን የሚጎዱ የሁሉንም የDDA ውሳኔዎች የጽሑፍ
ማሳሰቢያ መቀበል አለባቸው።

•

ይህ መሳሰቢያ እርምጃው ተግባራዊ የመሆንበት ቀን፥ ምክንያትና ተገቢ WAC፥ የአቤቱታ መብቶች፥ እና አቤቱታዎችን ለማቅረብ የጊዜ ገደብን ማቅረብ
አለበት።

2. የደንበኛ አቤቱታዎች በአስተዳደራዊ ስሞታ በኩል በአስተዳደራዊ ሕግ ዳኛ (ALJ) ተሰምተው ይወሰናል። ይህ ስሞታ የሚካሄደው በDSHS ሕንጻ ውስጥ ወይም
መስልክ ነው። ALJ ይሰየሙና የሚቀዳ ይሆናል።
•

የሕግ አማካሪ መወከል አስፈላጊ አየደልም ነገር ግን ይፈቀዳል።

•

የደንበኛው የNSA ተወካይ ደንበኛው የራሱን/ሷን ጉዳይ ወይም የሕግ አማካሪ እነዲያቀርብ ሊያግዝ ይችላል።

•

በአስተዳደራዊ ስሞታ ላይ የDSHS ሠራተኞች ደንበኛውን ሊወክሉ አይችሉም።

•

DDA ሂዴቱን ለDDA የሚያመቻቹ የአስተዳደራዊ ስሞታ አስተባባሪዎች አለው። ረዳት ጠቅላይ ዐቃበ-ሕግ ለምክር እና እንዳንድ ጊዜም DDAን ለመወክል
ይኖራል።

3. አንድ ደንበኛ ወይም በእሱ/ሷ ቦታ በመተካት የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው በቃል ወይም በጽሑፍ አስተዳደራዊ ስሞታን መጠየቅ ይችላል።
4. እያንዳንዱ ወገን (ደንበኛና መምሪያው) ክርክር ባሰነሳው ጉዳይ ላይ መረጃ ማቅረብ አለባቸው። መረጃው ደግሞ በዋሽንግተን አስተዳደር ኮድ(WAC) ላይ
የተመሠረተ መሆን አለበት።
5. ALJ የተጻፌ ውሳኔን ይሰጣል። ይህ ውሳኔ በWAC ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት።
•

ALJ ያለውን WAC ወዴ ጎን ለመተው ወይም WAC ለመቀየር ተቀባይነት እንደለለው ለማወጅ ስልጣን የለውም።

•

የአቤቱታው ዓላማ DDA በመምሪያው ደንብ መሠረት ትክክለኛ ውሳኔ ማድረጉን ለመወሰን ነው።

6. ሁለቱም ወገኖች በALJ በኩል ለአቤቱታዎች ቦርድ በመጀመሪያውን ውሳኔ ላይ አቤቱታ ዋቅረብ መብት አላቸው።
•

የአቤቱታዎች ቦርድ (BOA) ውሳኔው ለDSHS/DDA የመጨረሻ እንዲሆን ለDSHS ይሠራል።

•

ደንበኛው የአቤቱታዎች ቦርድ (BOA) ውሳኔን በመቃወም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ማቅረብ ይችላል።

የWAC ዋቢዎች፡
WAC 388-825-100 እስከ 105
WAC 388-825-120 እስክ 165
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የNSA ተወካይ ፎርም (16-195) ምንድን ነው።
•

የNSA ተወካይ ፎርም ለDDA ድንበኞች አስፈላጊ ተጨማሪ ማረፊያ አስፈላጊነት መግለጫ ነው።

•

ከ16-195 ያሉት ፎርሞች የግድ የሚያስፈልጉ ባይሆኑም፥ ለማንኛውም በደንበኛ ለተወከለ NSA እነዲሰጥ በጥብቅ ይመከራል።

•

ከ16-195 ያለው ፎርም ከተሰጠ፥ እንዲሆንና የNSA እና የNSA ሚናም ለመረዳት እንዴ NSA ስምምነት አንድ አካል በSER ያድርጉ።

•

እባክዎትን የNSA ሚና እራሱ የደንበኛውን ቦታ ለመወከል ማንኛውንም ሕጋዊ ስልጣን እንደማይሰጥ ለNSA ይንገሩ።
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