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 معلومات حول دورك بصفتك الممثل المحدد  

(NSA) (اإلقامة التكمیلیة الالزمة) Necessary Supplemental Accommodation 

      عن:  NSAأنت الممثل المحدد لعمیل 

RESOURCE MANAGER للحالة 
      

 رقم الھاتف
      

 ؟ NSAل عمیل ماذا یعني ممث 
إرسال إشعار كتابي  ) WAC( و Developmental Disabilities Administration (إدارة إعاقات النمو ) (DDA)وقواعد اشنطن ) RCW( یتطلب قانون والیة و

یل وشخص واحد آخر بحٍد أدنى. ویشار إلى ھذا  وخدماتھا واختیار مقدم الرعایة لیتم إرسالھ للعم DDAبجمیع المراسالت التي تتضمن القرارات التي تؤثر في أھلیة عمیل 
 ). NSAالشخص اآلخر بصفتھ ممثل (

" أحد األفراد الین یتلقون نسًخا من إشعارات اإلجراءات المخطط لھا Necessary Supplemental Accommodation (اإلقامة التكمیلیة الالزمة)یعني "ممثل 
)PANs (ل في فھم الوثائق وممارسة حقوقھ. ویتم تحدید ممثل وإشعارات األقسام األخرى لمساعدة العمیNSA  بواسطة عمیلDDA   عندما ال یكون للعمیل وصي قانوني

 أو یتلقاھا.  DDAویكون مطالبًا بخدمات 

 ؟ NSAما المسؤولیات القانونیة التي ألتزم بھا بصفتي ممثالً لعمیل 
 عن العمیل ھم:  الممثلون الوحیدون الذین یتحملون أي مسؤولیة قانونیة نیابة

 سنة؛  18الوالدان الطبیعیان أو زوج األم أو زوجة األب أو الوالدان بالتبني الحاصلون على حضانة طفلھم/ عمیلھم تحت عمر  •

 األوصیاء الذین تعینھم المحكمة للعمالء من أي عمر.  •

 ؟المحدد للعمیل NSAما مسؤولیاتي بصفتي ممثل 
 المرسلة للعمیل.  DDAالمخطط لھا وغیرھا من مراسالت )  DDAلقى نسًخا من جمیع إشعارات إجراءات (المحدد للعمیل فسوف تت  NSAبصفتك ممثل 

 .DDAلفھم اإلشعارات المرسلة إلیھم من قبل  DDAسنة أو تساعد العمیل البالغ لدى   18أنت تتصرف نیابة عن الطفل تحت عمر  •

 عتراض على القرار.تساعد العمیل خالل عملیة المطالبة إذا كان العمیل یرید اال  •

ونیة للتوقیع نیابة عن تتصرف بصفتك ممثالً عن العمیل فقط إذا كان سبب تلقي نسخ من اإلخطارات ومساعدة العمیل ھو الفھم واالستجابة. لیس لدیك "السلطة القان •
عاًما وأقل، أو إذا كنت الوصي على أحد األشخاص  17طفل بعمر  العمیل إال إذا كنت أنت أیًضا الوالد/ الشخص البالغ المسؤول قانونیًا (كما ھو مشروح أدناه) عن

 عاًما وأكبر. 18بعمر 

 ؟ما مدة حصولي على ھذه المسؤولیة

لثامن عشر سنة، فأنت تتمتع بالمسؤولیة القانونیة حتى عید میالد الطفل ا  18إذا كنت الوالد الطبیعي أو زوج األم أو زوجة األب أو الوالد بالتبني ألحد العمالء بعمر  •
 تجاه طفلھ القاصر. NSA. وال یجوز للوالد التخلي عن مسؤولیة تمثیل )18

تصرف بصفتھ ممثل إذا كنت الوصي المعین من قبل المحكمة ألحد األطفال أو البالغین ، فأنت مسؤوالً حتى یتم إنھاء الوصایة. ویجوز للوصي طلب شخص آخر لل •
NSA. 

الخاص   DDAللعمیل في أي وقت عن طریق إخطار العمیل ومدیر حالة/مصدر  NSAعمیل فیمكنك التوقف عن كونك ممثل إذا لم یكن لدیك صلة قانونیة مع ال  •
 بالعمیل. 

 مختلف.  NSAإذا لم یكن لدیك صلة قانونیة مع العمیل فیجوز للعمیل إخطار مدیر حالتھ / حالتھا وطلب ممثل إقامة  •

 ؟أو رقم تلیفونمن یمكنني أن أتصل بھ لإلبالغ عن عنوان جدید 
 الخاص بالعمیل وأنك تفھم دورك. NSAمن أنك ما زلت موافقًا على أن تكون ممثل  DDAسوف تتحقق  

 یمنحك كل "إخطار باإلجراء المخطط لھ" المعلومات حول كیفیة تقدیم استئناف على أحد القرارات ومتى تقوم بذلك. •

من شأنھ التأثیر على الموافقة على أي من األھلیة أو الخدمة أو البرنامج أو اختیار المقدم  DDAقِبل بالحق في االستئناف على أي قرار من  DDAویتمتع عمالء  •
 الرعایة، أو رفض أي منھم أو الحد منھ أو إلغائھ أو سحبھ.

 ؟ھل سیكلفني ذلك أي أموال
 ال یوجد أي تكالیف أو رسوم یتحملھا القائم بدور ممثل العمیل. 
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 ؟لإلبالغ عن عنوان جدید أو رقم تلیفون من یمكنني أن اتصل بھ

والُمدَرج في أعلى النموذج الحالي لإلبالغ عن تغییر في حالة البرید أو الھاتف أو الوضع  (DDA) تحتاج إلى االتصال بمدیر الحالة/ المصدر التابع إلدارة إعاقات النمو
  القانوني مع العمیل

 ؟ DDAقِبل  كم عدد مرات االتصال التي یمكنني توقعھا من

میل في االستئناف، لتأكید عنوان البرید اإللكتروني  قبل كل تقییم أو مراجعة سنویة، مما ینتج عنھ قرار یمكن استئنافھ عن طریق حقوق الع DDAسوف تتصل بك  •
شھًرا   12الخاص بالعمیل وأنك تفھم دورك. تعتبر موافقتك وفھمك ساریین لمدة  NSAمن أنك مازلت موافقًا على أن تكون ممثل   DDAالخاص بك. سوف تتحقق 

 الخاص بالعمیل. NSAمالم تخبر مدیر الحالة بأنك لم تعد ترید أن تكون ممثل 

م، وذلك االتصال بك قبل إرسال برید إلكتروني یخبرك بتلقي إشعار من العمیل برفض األھلیة أو الخدمة أو مقدم الرعایة، أو الحد منھم أو إنھائھ DDAسوف تحاول   •
 لشرح القرار وحقوق العمیل في االعتراض. 

 طط لھ عبر البرید اإللكتروني.االتصال بك مرتین على األقل قبل إرسال إشعار باإلجراء المخ  CRMسوف یحاول   •

 ؟ من یمكنني االتصال بھ إذا كان لدي سؤال حول أحد اإلشعارات أو القرارات أو عملیة االستئناف

 على اسم ورقم ھاتف من أجلك لالتصال علیھ إذا كان لدیك أسئلة.  client Planned Action Notice" (إشعار للعمیل باإلجراء المخطط لھ)سوف یتضمن كل "

 ؟ DDAذا یمكنك إخباري بھ حول العملیة من أجل االستئناف على أحد قرارات  ما

 المعلومات حول كیفیة تقدیم استئناف على أحد القرارات ومتى تقوم بذلك. Planned Action Notice" (إشعار باإلجراء المخطط لھ)یمنحك كل "

من شأنھ التأثیر على الموافقة على أي من األھلیة أو الخدمة أو البرنامج أو اختیار المقدم  DDAبالحق في االستئناف على أي قرار من قِبل  DDAویتمتع عمالء  .1
 الرعایة، أو رفض أي منھم أو الحد منھ أو إلغاؤه أو سحبھ. 

مة أو رفض مقدم الرعایة أو  التي تؤثر على األھلیة أو مستوى الخد DDAالمحدد الخاص بھ إشعاًرا خطیًا بجمیع قرارات  NSAویجب أن یتلقى العمیل وممثل  •
 إنھاء خدمتھ. 

 المطبَّق وحقوق االستئناف والجداول الزمنیة لتقدیم االستئنافات.  WAC ویجب أن یقدم ھذا اإلخطار تاریخ تنفیذ اإلجراء والسبب و •

من خالل أحد جلسات االستماع    Administrative Law Judge (قاضي قانون إداري ) (ALJ)ویتم االستماع إلى استئنافات العمیل واتخاذ قرار بھا من قِبل أحد  .2
 رئیًسا لھا ویتم تسجیلھا.  ALJأو عبر الھاتف. ویكون  DSHSویتم إجراء جلسة االستماع ھذه في أحد مباني اإلداریة.  

 وال یلزم التمثیل بواسطة محامي ولكنھ مسموح.  •

 حالتھا أو أن یكون لھ محامیًا. الخاص بالعمیل مساعدة العمیل لتمثیل حالتھ/ NSAویجوز لممثل   •

 تمثیل العمیل في أحد جلسات االستماع اإلداري.  DSHSوال یجوز لموظفي   •

 Assistant Attorney Generals (مدعي عام مساعد)ویتوفر . DDAبمنسقین لجلسات االستماع اإلداریة یقومون بتسھیل العملیة من أجل  DDAوتتمتع   •

 

 ن طرفھ یتصرف نیابة عنھ/عنھا طلب عقد جلسة استماع إداریة شفھیًا أو خطیًا. ویجوز للعمیل أو شخص آخر م .3

 ). WACیكون الدلیل یقوم على أساس قانون واشنطن اإلداري (  یجب أن یقدم كل طرف (العمیل والقسم) دلیالً متعلقًا بالقضیة موضوع النزاع. ویجب أن  .4

 طیًا. ویجب أن یكون ھذا القرار یقوم على أساس قانون واشنطن اإلداري. قراًرا خ   ALJوسوف یصدر قاضي القانون اإلداري  .5

 أو تغییره أو إعالن أنھ غیر صالح.) WACالسلطة لتجاھل قانون واشنطن اإلداري (  ALJال یمتلك  •

 قد اتخذت القرار السلیم حسب القاعدة المعمول بھا في القسم.  DDAوالھدف من االستماع ھو تحدید ما إذا كانت  •

 . Board of Appeals (مجلس االستئناف) أمام  ALJیمتلك الطرفان الحق في االستئناف على القرار األولي الصادر عن  .6

 . DSHS/DDAلذا فإن قراره ھو القرار النھائي بالنسبة لـ  DSHSلصالح  Board of Appeals (مجلس االستئناف) (BOA)ویعمل  •

 .Superior Court (المحكمة العلیا)أمام  BOAویمكن للعمیل استئناف قرار  •
 

 : WACمراجع 
WAC 388-825-100  105حتى 
WAC 388-825-120  165حتى 

. 

في بعض األحیان. DDAلتقدیم االستشارة وتمثیل   
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 ؟ NSA) لممثل عمیل  195-16ما النموذج (

 
 . DDAلعمالء   NSAعبارة عن شرح لمتطلبات  NSAیعتبر نموذج ممثل عمیل  •

 
 محددة خاصة بالعمیل. NSAتقدیمھ إلى أي  لیس إلزامیًا، فإنھ یوصى بشدة  195-16وعلى الرغم من أن النموذج من  •

 
 .NSAوفھم دور  NSAلیكون  NSAكجزء من اتفاقیة  SER، فقم بتوثیقھ في 195-16إذا تم تقدیم النموذج  •

 
 نفسھ ال یمنح أي سلطة قانونیة من جانب العمیل.  NSAبأن دور  NSAیُرجى إبالغ   •

 
 


