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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 የእድገት ውስንነት አስተዳደር 
 እንደመሆንዎ ሚያገኙት መብቶች 

Your rights as a client of the Developmental Disabilities Administration 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መብቶች ለሁሉም የአስተዳደሩ ደንበኞች የተረጋገጡ አነስተኛ መብቶች ናቸው እና ተጨማሪ መብቶችን ሊይዝ በሚችል በሌሎች የስቴቱ 
ወይም የፌዴራል ህጎች የተዘረዘሩትን መብቶች ለመቀነስ የታሰቡ አይደሉም፡፡ 

(1) አስተዳደሩ በምእራፍ 71A ውስጥ የተዘረዘሩትን መብቶች ለግለሰቡ እና ለግለሰቡ የሕግ ወኪል ወይም አስፈላጊ ተጨማሪ የመኖርያ ቤት ተወካዮች ማሳወቅ 
አለበት፡፡ RCW ፣ የ2020 ህግ ግለሰቡ ብቁ ሰው መሆኑ ሲወስን፡፡ አስተዳደሩ የሰጠው መግለጫ በጽሑፍ መልክ መሆን አለበት፡፡ አስተዳደሩ በዚህ ንዑስ ክፍል 
ውስጥ የሚያስፈልገው ማስታወቂያ የተሰጠበትን ቀን ማስመዝገብ አለበት፡፡  

(2) አስተዳደሩ በ ምዕራፍ 71A ላይ የተዘረዘሩትን መብቶች ለደንበኛው እና ለደንበኛው የሕግ ወኪል ወይም አስፈላጊ ተጨማሪ የመኖርያ ቤት ተወካይ ማሳወቅ 
አለበት፡፡ RCW ፣ የ2020 ህግየደንበኛው ግምገማ ሲያከናወን አስተዳደሩ የሰጠው መግለጫ በጽሑፍ መልክ መሆን አለበት፡፡ አስተዳደሩ በዚህ ንዑስ ክፍል 
ውስጥ የሚያስፈልገው ማስታወቂያ የተሰጠበትን ቀን ማስመዝገብ አለበት፡፡ 

(3) ደንበኛው ራስን በራስ የማስተዳደርና ከአቅራቢ ጣልቃገብነት ነፃ የመሆን መብት አለው፡፡ ይህ የሚከተሉትን የደንበኛው መብቶችን ያጠቃልላል: 

(ሀ) ከወሲባዊ ፣ አካላዊ እና አእምሯዊ ጥቃት ፣ ከአካላዊ ቅጣት ፣ እና ያለፈቃድ ማግለል ነፃ መሆን፣ 

(ለ) በዘር ፣ በቀለም ፣ በሃይማኖት መግለጫ ፣ በብሔር ፣ በሃይማኖት ፣ በጾታ ፣ በእድሜ ፣ በአካል ጉዳተኛት ፣ በጋብቻ እና በቤተሰብ ሁኔታ ፣ በጾታ 
ማንነት ወይም በወሲባዊ ዝንባሌ ላይ የተመሠረተ አድልዎ ነፃ መሆን፣ 

(ሐ) በደንበኛው ሀብትና አገልግሎት ዕቅድ ውስጥ የሚገኘውን የምግብ ዓይነት በተመለከተ ምርጫዎችን ያወጣል ፣ 

(መ) በደንበኛው ቤት ጎብኚዎችን ማስገባ እና ከደንበኛው ደባል ጋር በሚደረግ ድርድር ውስን በሆኑ ገደቦች ውስጥ ደንበኛው የመረጣቸውን ሰዎች ጋር መሆን፣ 

(ሠ) የደንበኛውን የጊዜ ሰሌዳ መቆጣጠር እና የደንበኞቹን ፍላጎቶች የሚያሟላ እንቅስቃሴዎችን ፣ መርሃግብሮችን እና የጤና እንክብካቤን መምረጥ ፤ 

(ረ) በደንበኛው የጤና አገልግሎት ሰጭው ስለታዘዘው ሕክምና መረጃ እና ህክምናው እንዴት እንደሚተገበር ዕቅዱ ድጋፍ ይሰጣል ፣ 

(ሰ) አላስፈላጊ ከሆነ መድሃኒት ፣ እገዳዎች እና ገደቦች ነፃ መሆን ፣ 

(ሸ) ድምጽ መስጠት ፣ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ መሳተፍ እና ሰዎች ወደ ሹመት እንዲመረጥ መርዳት ፣ 

(ቀ) የደንበኛውን ገንዘብ ማስተዳደር ወይም የሚረዳ ሰው መምረጥ ፣ 

(በ) የህብረተሰቡ አካል መሆን ፣ 

(ቨ) ስለ ደንበኛው ሕይወት ምርጫ ማድረግ ፣ 

(ተ) ደንበኛው የሚለብሳቸውን ልብሶችን እና የፀጉር አሠራሮችን መምረጥ ፣  

(ቸ) የደንበኛውን የመኝታ ክፍል በደንበኛው ምርጫ ማሟላት እና ማስጌጥ ወይም የደንበኛውን ቤት ከደንበኛው ደባል ጋር በሚስማሙበት መሠረት 
በደንበኛው ምርጫ ማሟላት እና ማስጌጥ ፣ 

(ኀ) የሚከፈልበት ሥራ መፈለግ ፣ 

(ነ) ደንበኛው ለማግኘት የተስማማባቸውን አገልግሎቶች ይቀበላል ፣  

(ኘ) ጥናቱ ለደንበኛው ከተብራራ በኋላ ፣ እና ደንበኛው ወይም የደንበኛው የሕግ ወኪሉ ለደንበኛው በጥናቱ ውስጥ እንዲሳተፍ በጽሑፍ ፈቃድ ከሰጠ 
በኋላ በምርምር ላይ ለመሳተፍ ወይም ላለመሳተፍ መወሰን እና 

(አ) ከገንዘብ ብዝበዛ ነፃ መሆን፡፡ 

(4) ደንበኛው በአስተዳደሩ የአገልግሎት ዕቅድ ውስጥ የመሳተፍ መብት አለው፡፡ ይህ የሚከተሉትን የደንበኛውን መብት ያካትታል፡ 

(ሀ) በአስተዳደሩ እና በአቅራቢዎች በተፃፉ የደንበኛው የአገልግሎት እቅዶች ላይ መገኘት እና አስተያየት መስጠት ፣ 

(ለ) የዕቅድ ሂደቶችን ለመምራት ትርጉም ያላቸው ዕድሎች ማግኘት ፣ 

(ሐ) የደንበኛው ትርጉም ያለው ሕይወት ለመምራት ራዕይ እና የደንበኛውን የትምህርት ፣ ሥራ ፣ መኖሪያ ቤት ፣ ግንኙነቶች እና መዝናኛ ግብ በእቅድ 
ሂደት ውስጥ ማካተት፣ 

(መ) ከደንበኛው ጋር የዕቅድ ሂደቱን ለመከታተል ጠበቃ መምረጥ እና 

(ሠ) በደንበኛው ማህበረሰብ ውስጥ ስለሚገኙት መዝናኛ ፣ ትምህርት እና የሥራ ዕድሎች ወቅታዊ እና ትክክለኛ መረጃ ማግኘት፡፡ 
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(5) ደንበኛው ስለአገልግሎቶች እና የጤና እንክብካቤ መረጃ የማግኘት መብት አለው፡፡ ይህ የሚከተሉትን የደንበኛውን መብት ያካትታል፡ 

(ሀ)የደንበኛውን ሁሉንም የአገልግሎት ዕቅዶች ቅጂ ማየት ፤ 

(ለ) የደንበኛውን ወቅታዊ የአገልግሎት ዕቅዶች ሙሉ ቅጂዎች መያዝ ፣ 

(ሐ) ደንበኛው ለሚያገኘው ማንኛውም አገልግሎት የፖሊሲዎች እና የአሠራር ቅጅዎች በማንኛውም ጊዜ መከለስ፡፡ ደንበኛው ለአቅራቢዎች እና 
ለመሥሪያ ቤቱ ቅሬታ ማቅረብ የሚችልበትን ፖሊሲዎችን እና አካሄዶችን ያጠቃልላል ፤ 

(መ) በክፍለ-ግዛቱ ገምጋሚዎች ወይም ተቆጣጣሪዎች የተከናወነው የመምሪያውን የቅርብ ጊዜ የዳሰሳ ጥናት ወይም ምርመራ ውጤት ፣ የጉድለቶች 
መግለጫዎች እና ከደንበኛው አቅራቢ እና ከደንበኛው መኖሪያ ጋር በተያያዘ የማስተካከያ ዕቅዶችን መመርመር፡፡ የደንበኛው አገልግሎት አቅራቢው 
በደንበኛው ጥያቄ ሲቀርብ የዚህን መረጃ መገኛ በመጠቆም እና በመፈለግ ደንበኛውን መርዳት አለበት እና 

(ሠ) በደንበኛው አቅራቢው ላይ በመምሪያው የተወሰዱ የማስፈጸሚያ እርምጃዎችን በጽሑፍ ማግኘት፡፡ የአስተዳደሩ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ወይም 
ተወካዩ እርምጃው ተፈጻሚ የሚሆንበትን ቀን ለደንበኛው እና ለደንበኛው የሕግ ተወካይ ወይም አስፈላጊ ተጨማሪ የመኖርያ ተወካይ፣ ቅዳሜና እሁድ 
እና ከዓላት ውጭ በሀያ ቀናወ ውስጥ ማስታወቂያ መስጠት አለበት፡፡ ለዚህ ንዑስ ክፍል ዓላማዎች "አቅራቢ" ማለት በአስተዳደሩ አማካይነት 
በሚሠራው ወይም በኮንትራት ለተሰጠው ደንበኛ የመኖሪያ አገልግሎት የሚሰጥ አካል ነው፡፡ ይህ ማስታወቂያ የሚያስፈልገው የማስፈጸሚያ እርምጃ 
የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ 

(i) በአቅራቢው የምስክር ወረቀት ወይም ፈቃድ ላይ የተቀመጡ ሁኔታዎች ፣ 

(ii) የማጣቀሻዎች ወይም ምዝገባዎች እገዳ ወይም የተወሰነ እገዳን ፣ 

(iii) ጊዜያዊ የምስክር ወረቀት ወይም የምስክር ወረቀት ውድቅ መደረግ ግዴታ ወይም 

(iv) የፍቃድ ወይም የምስክር ወረቀት መከልከል ፣ ማገድ ፣ ወይም ስረዛ። 

(6) ደንበኛው አቤቱታዎችን እና ቅሬታዎችን የማቅረብ እንዲሁም ይግባኞችን የመጠየቅ መብት አለው፡፡ ይህ የሚከተሉትን የደንበኛውን መብት ያካትታል፡ 

(ሀ) በፌዴራል Medicaid ሕግ እና በስቴቱ የህዝብ ድጋፍ ሕጎች በተደነገገው መሠረት የደንበኛውን ብቁነት ፣ አገልግሎቶች ወይም የአቅራቢ ምርጫን 
የሚከለክል ፣ የሚቀንስ ወይም የሚያቋርጥ የዲፓርትመንቱን ማንኛውንም ውሳኔ ላይ ይግባኝ ማቅረብ ፣ 

(ለ) ስለ ደንበኛው አገልግሎት ወይም ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ ለደንበኛው አቅራቢ ቅሬታዎችን ማቅረብ፡፡ ደንበኛው በሚኖርበት ቦታ ስለሚኖሩ 
ሌሎች ሰዎች የባህሪ ጉዳዮችን ያጠቃልላል ፣ ግን በዚህ አይገደብም። አገልግሎት ሰጭው የጊዜ ሰሌዳን እና ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎችን ያካተተ የቅሬታ 
ሂደት በጽሑፍ የቀረበ ፖሊሲ መያዝ አለበት፡፡ ቅሬታው ካልተፈታ ባለጉዳዩ ቅሬታውን ለዲፓርትመንቱ እንዴት ማቅረብ እንዳለበት አቅራቢው መረጃ 
መስጠት አለበት ፤ 

(ሐ) አቤቱታዎችን እና ቅሬታዎችን በማስገባት በዲፓርትመንቱ ወይም በአቅራቢዎች ቅጣት ወይም በቀል ሳይደርስብዎ ይግባኝ መጠየቅ እና 

(መ) በይግባኙ ሂደት ውስጥ ለአካል ጉዳተኝነት መጠለያ ማግኘት የሚቻልበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ማግኘት፡፡ 

(7) ደንበኛው የግላዊ እና ምስጢራዊነት መብት አለው፡፡ ይህ የደንበኛውን መብት የሚከተሉትን ያካትታል-  

(ሀ) የደንበኛው የግል መዛግብት የግል ምስጢራዊነት እና ምስጢራዊነት ፣   

(ለ) ደብዳቤና ኢሜል የመላክ እና የመቀበል መብትን እንዲሁም ጥሪዎችን ሳይሰሙ በሚሰማበት አካባቢ ስልክ የመጠቀም መብትን ጨምሮ በግል 
መገናኘት እና  

ሐ) ከደንበኛው ጓደኞች እና ቤተሰቦች ጋር በግል መገናኘትና ማውራት፡፡ 

(8) በዚህ ንዑስ ክፍል እንደተመለከተው ደንበኛው በሚወጣበት ፣ በሚዛወርበት እና አገልግሎት በሚቋረጥበት ጊዜ መብቶች አሉት፡፡ 

(a) በ18.20፣ 72.36 ወይም 70.128 RCW ስር ፈቃድ ባለው የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋም ውስጥ ያሉ ደንበኞች በRCW 70.129.110 
ውስጥ የተቀመጡ መብቶች አሏቸው፡፡   

(ለ) የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው የማህበረሰብ የመኖሪያ አገልግሎቶችን የሚቀበሉ ደንበኞች የሚከተሉትን መብቶች አሏቸው፡ 

(i) ከደንበኛው አቅራቢ ጋር መቆየት፡፡ አገልግሎት ሰጭው የሚከተሉትን ካልወሰነ እና ካልመዘገበ በስተቀር አገልግሎቶቹ መቋረጥ 
የለባቸውም፡  

(ሀ) አገልግሎት ሰጭው የደንበኛውን ፍላጎት ማሟላት ካልቻለ ፤ 

(ለ) የደንበኛው ደህንነት ወይም በተቋሙ ወይም በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ የሌሎች ግለሰቦች ደህንነት አደጋ ላይ ከወደቀ ፤ 

(ሐ) የደንበኛው ጤና ወይም በተቋሙ ወይም በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ያሉ ሌሎች ግለሰቦች ጤና አደጋ ላይ የሚወድቅ ከሆነ ወይም 

(መ) አገልግሎት ሰጭው መስራቱን ካቆመ። 

(ii) ማንኛውም የአገልግሎት መቋረጥ ካለ ከመቋረጡ ቢያንስ ሠላሳ ቀናት በፊት ከአገልግሎት አቅራቢ የጽሑፍ ማስታወቂያ መቀበል፣ 
የአገልግሎት መቋረጥ የሚጠይቅ የጤና እና ደህንነት አስቸኳይ ሁኔታ ከሌለ በስተቀር፤ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከመቋረጡ ቢያንስ ከሰባ ሁለት 
ሰዓታት በፊት ማስጠንቀቂያ ይሰጣል፡፡ ማስታወቂያው ለደንበኛው እና ለደንበኛው የሕግ ተወካይ ወይም አስፈላጊ ተጨማሪ የመኖርያ ቤት 
ተወካዮች መሰጠት አለበት፡፡ ማሳሰቢያው የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.20
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.20
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.36
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.36
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.128
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.128
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.129.110
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.129.110
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(ሀ) የአገልግሎቶች መቋረጥ ምክንያት እና  

(ለ) የአገልግሎቶች መቋረጥ ውጤታማ ቀን።  

(iii) የአገልግሎቱ መቋረጥ ከሚተገበርበት ከ 2 ቀናት በፊት የሽግግር ዕቅድ መቀበል ወይም መቋረጡ በጤና እና ደህንነት አደጋ ላይ 
የተመሠረተ ከሆነ ለድንገተያ-ጊዜ መቋረጥ ማስታወቂያ ከአስተዳደሩ በደረሰዎት በሁለት ቀናት ውስጥ የሽግግር ዕቅድ መቀበል። አስተዳደሩ 
ለደንበኛው እና ለደንበኛው የሕግ ወኪል ወይም አስፈላጊ ተጨማሪ የመኖርያ ቤት ተወካይን እቅዱ መስጠት አለበት፡፡ ዕቅዱ የሚከተሉትን 
ማካተት አለበት፡  

(ሀ) ደንበኛው የሚዛወርበት ቦታ፣  

(ለ) ወደ አዲሱ ስፍራ የመጓጓዣ ሁኔታ እና  

(ሐ) የእድገት ውስንነት የእንባ ጠባቂዎች ስም ፣ አድራሻ እና የስልክ ቁጥር፡፡  

(ሐ) በአቅራቢው በተያዘው የመኖሪያ ቤት ውስጥ ለደንበኞች አገልግሎት የሚሰጥ አገልግሎት ሰጪ በRCW 59.12.030 ስር የሚገኝ ማንኛውም 
በሕገ-ወጥነት የተያዘው እርምጃ ከመጀመሩ በፊት አገልግሎቱን ለማቋረጥ ቅደም ተከተሎች ማለፍ ይኖርበታል፡፡  

(9) ባለጉዳይ ተከራካሪዎችን የማግኘት መብት አለው፡፡ ደንበኛው የደንበኛው ጠበቆች ሆነው ከሚሰሩት ኤጀንሲዎች መረጃ የማግኘት መብት ያለው ሲሆን እነዚህን 
ኤጀንሲዎች ለማነጋገር እድሉ ይሰጠዋል፡፡ አገልግሎት ሰጭው ደንበኛው ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛውንም እንዲያገኝ ጣልቃ መግባት የለበትም፡  

  (ሀ) ማንኛውም የግዛቱ ተወካይ፣  

(ለ) የነዋሪው የግል ሐኪም፣  

(ሐ) የእድገት ውስንነት ዕንባ ጠባቂ ወይም  

(መ) በ RCW71A.10.080 መሠረት የጥበቃ እና የክርክር መርሃግብርን ተግባራዊ ለማድረግ የተመደበ ማንኛውም የድርጅት ተወካይ፡፡ 

 

(10) ደንበኛው በምዕራፍ [11.88 RCW መሠረት በሞግዚትነት ትዕዛዝ ከተገዛ የደንበኛው መብቱ በምዕራፍ 71 A፡፡ ጉዳዩ በሞግዚትነት ትእዛዝ ውስጥ 
የሚገኝ ከሆነ RCW፣ የ 2020 ሕግ በደንበኛው ሞግዚት ይተገበራል፡፡ 

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.12.030
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.12.030
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