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 ) DDAپرمختیایي معلولیت اداره ( 

 د پرمختیایي معلولیتې اداري پھ اړه 
 ستاسو د ٻو مشترې پھ توګھ حقونھ 

ممکن اضافي پاره ندي چې الندې ورکړل شوي حقوق د ادارې ټولو پیرودونکو تھ لږترلږه تضمین دی او د نورو دولتونو یا فدرالي قوانینو کې ټاکل شوي حقونھ کمولو ل
 حقونھ ولري۔ 

د فرد ټاکلو پھ . فصل کې ټاکل شوي دي  71Aاداره باید فرد او د فرد قانوني استازي تھ خبر ورکړي یا د حقونو لپاره اړین اضافي ھستوګنې نماینده ګي تھ چې پھ )  1(
برخھ   فرعيباید ھغھ نیټھ وسپاري چې پدې اداره . پھ لیکلې بڼھ ويھغھ خبرتیا چې اداره یې چمتو کوي باید . لخوا   قانون RCW, 2020کې چې وړ کس دې د  وخت

  ۔دهکې اړین خبرتیا چمتو شوې 

، د لخوا قانون RCW 2020 د  فصل لھ مخې۔ 71Aخبر کړي د اداره باید دمشتري او د مشترې حقوقي استازي یا د استوګنې د اړتیا اضافي ضمیمھ استازي )  2(
اداره باید ھغھ نیټھ وسپاري چې پدې ضمني برخھ کې اړین خبرتیا  . ترسره کولو پھ وخت کې۔ ھغھ خبرتیا چې اداره یې چمتو کوي باید پھ لیکلې بڼھ ويدمشتري ارزونې 

 چمتو شوې وه۔ 

 :چې و حقونھ شامل ديمشترې د خپلواکۍ تمرین او انتخاب چمتو کونکي مداخلھ څخھ پاک کولو حق لري پدې کې د مشتریان) 3(

)a  (؛ يخوښھ لھ یووالي څخھ ځان خالص کړ لھ جنسي، فزیکي، او رواني ناوړه ګټھ اخیستنې، جسمي مجازاتو، او پھ خپلھ 

)b ( پاک د نژاد، رنګ، نسل، ملي اصل، مذھب، جنس، عمر، معلولیت، ازدواکي او کورنۍ موقعیت، جندر شناخت یا جنسي تمایل پر اساس لھ تبعیض څخھ
 ووسي؛

)c ( د مشترې سرچینو او خدماتي پالن کې دننھ د خواړو ډول پھ اړه انتخابونھ ترسره کول؛ 

)d ( د مشترې کور کې لیدونکي ولرئ او د مشترې غوره کونکي اشخاصو سره ملګرتیا او د محدودیتونو تابع وي کلھ چې د مشترې کور سره خبرې کوي؛ 

)e ( فعالیتونھ، مھالویشونھ، او روغتیا پاملرنھ وکړئ چې د مشترې اړتیاوې پوره کړي؛ د مشترې مھالویش کنټرول کړئ او 

)f ( د مشترې روغتیا پاملرنې چمتو کونکي لخوا امر شوی د درملنې پھ اړه معلومات او د مرستې پالن پالن کوي چې درملنھ بھ څنګھ پلي شي؛ 

)g ( محدودیتونو څخھ پاک اوسئد غیر ضروري درملو، بندیزونو، او ; 

)h  ( رایی ورکول، پھ ډیموکراتیک پروسھ کې برخھ اخیستل او لھ خلکو سره مرستھ کول چې ټاکنھ ٻې کیږي؛ 

)i ( د مشترې پیسې اداره کول یا د مرستې لپاره یو څوک غوره کول؛ 

)j ( د ټولنې برخھ وسٻدل؛ 

)k (د مشترې د ژوند پھ اړه انتخابونھ ټاکي؛ 

)l (و ویښتان غوره کوي چې مشترې یې اغوندي؛ جامې ا 

)m ( د د مشتریانو د خوب خونھ جوړه او سجده کړئ د مشتریانو غوره توبونو تھ او یا د مشتریانو کور د مشترې غوره توبونو تھ سجل او سینګارول
 مشتریانو د کور د ملګرو سره موافقت کوي۔ 

)n (کار موندنھ؛ 

)o (رې یې ترالسھ کولو لپاره موافقھ کوي؛ ھغھ خدمات ترالسھ کړئ چې مشت 

)p (ي پریکړه وکړئ چې مشترې تھ د څیړنې لھ روښانھ کیدو وروستھ پھ څیړنھ کې برخھ واخلئ یا نھ ، او وروستھ لدې چې د مشترې یا د مشترې حقوق
 او. استازي د مشترې لپاره پھ تحقیق کې برخھ اخیستو لپاره لیکلي رضایت ورکوي

)q  (حصال څخھ پاک اوسئ۔ لھ مالي است 

 : پیرودونکی حق لري د ادارې پھ خدمتونو پالن جوړولو کې برخھ واخلي۔ پدې کې د مشتریانو حق شامل دي) 4(

)a ( حاضر وي او د مشترې خدمتونو پالنونو باندې معلومات چې د ادارې او چمتو کونکو لخوا لیکل شوي وړاندې کوي؛ 

)b (پاره معنی لرونکي فرصتونھ لري؛ د پالن جوړولو پروسې رھبري کولو ل 

)c (و پھ پروسھ  د معنی لرونکي ژوند لپاره د مشترې لیدونھ او د زده کړې، کار موندنې، کور جوړولو، اړیکو، او ساتیرۍ لپاره د مشترې اھداف د پالن کول
 کې شامل وي؛

)d (و د مشترې سره د پالن جوړولو پھ پروسو کې د ګډون لپاره یو وکیل غوره کول؛ ا 

)e (د مشترې پھ ټولنھ کې د ساتیرۍ، زده کړې، او کاري فرصتونو پھ اړه اوسني او دقیقو معلوماتو تھ السرسی ولري. 

 : پدې کې د مشتریانو حق شامل دی. پیرودونکی د خدمتونو او روغتیا پاملرنې پھ اړه معلوماتو تھ د السرسي حق لري) 5(

)a ( پالنونو کاپي وګوري؛ چې د مشترې ټولو خدماتو 

)b ( د مشترې اوسني خدمتونو پالنونو بشپړ کاپیانې ولري؛ 
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)c (املې دي  د ھر ھغھ خدمت لپاره د مشترې چې پھ ھر وخت کې ٻې ترالسھ کوي د پالیسیو او تګالرو کاپٻانې بیاکتنھ وکړي۔ پدې کې پالیسي او تګالرې ش
 ادارې تھ شکایت وکړي۔ چې څرنګھ پیرودونکی کولی شي چمتو کونکو او 

)d (النونھ د څانګې خورا وروستي سروې پایلې معاینھ کړي یا تفتیش د دولتي سرویګانو یا تفتیش کونکو لخوا ترسره شوی، د کمښت بیانات، او د سمون پ
شترې پھ غوښتنھ د دې معلوماتو د  چې د مشترې چمتو کونکي او مشترې استوګنځي تھ پھ درناوي سره پلي کیږي۔ د مشترې خدمت چمتو کونکي باید د م

 موندلو او السرسي کې مرستھ وکړي؛ او

)e (ګنې اړین د مشترې چمتو کونکي پھ وړاندې د ریاست لخوا ترسره شوي پلي کونکو اقداماتو لیکلي خبرتیا ترالسھ کړي۔ د شلو ورځو پھ اوږدو کې د استو
ھ او د ادارې قضیې مدیر یا ډیزاین باید مشترې او د مشترې قانوني استازي تھ خبرتیا ورکړي۔ د الزمي استازی، د اونۍ پای او رخصتیو پرتھ، د تطبیق نیټ

پدې معنی دې چې د مشترې لخوا ترالسھ شوي استوګنې خدمتونھ چمتو کوي چې د ادارې لخوا اداره کیږي یا تړون " چمتو کونکي"دې ضمني اھدافو لپاره، 
 : تھ اړتیا لري پدې کې شامل ديکیږي۔ د پلي کونې عمل چې دا خبرتیا 

)i (ھغھ شرایط چې د وړاندی کونکي تصدیق یا الیسنس لري. 

)ii (د راجع کولو یا داخلې محدود ځنډول؛ 

)iii (د لنډمھالھ تصدیق یا تحریم تطبیق؛ یا 

)iv ( یق، یا د جواز یا تصدیق لغوه کولانکار، تعل. 

 :پدې کې د مشتریانو حق شامل دی چې. ثبت کړي ، او د استیناف غوښتنھ وکړيپیرودونکی حق لري چې شکایتونھ او شکایتونھ ) 6(

)a (فیدل  د څانګې لخوا ھره پریکړه اپیل کول چې د مشترې وړتیا، خدمات یا د چمتو کونکي انتخاب رد کړي ، کم کړي، یا پای تھ رسوي لکھ څنګھ چې د
 شوي؛ میډیکاډ قانون او دولتي عامھ مرستې قانونونو کې تعریف 

)b (ي، مګر د مشترې خدمتونو یا نورو اندیښنو پھ اړه د مشترې چمتو کونکي تھ شکایتونھ سپارل۔ پدې کې د نورو خلکو د چلند پھ اړه اندیښنې شاملې د
مالي قانون کې شامل  محدود ندي، چیرې چې پیرودونکی ژوند کوي۔ چمتو کونکی باید د شکایت پروسې پھ اړه لیکلی تګالره وساتي چې د مھال ویش او احت

 وي۔ کھ چیرې شکایت حل شوی نھ وي، چمتو کونکی باید مشترې تھ دا فرصت چمتو کړي چې څرنګھ ریاست تھ شکایت درج کړي۔ 

)c (شکایتونھ او شکایتونھ دوسیھ کړئ، او د محکمې یا چمتو کونکي لخوا پرتھ لھ جریمې یا انتقام څخھ د استیناف غوښتنھ وکړئ؛ او 

)d (پھ پروسھ کې د معلولیت لپاره د ھستوګنې ترالسھ کولو څرنګوالي پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ۔  د اپیل 

  :پیرودونکی د پټنتٻا او محرمیت حق لري۔ پدې کې د مشتریانو حقونھ شامل دي چې) 7(

)a ( د مشترې شخصي ریکارډونو محرمیت او محرمیت؛  

)b (فون کارولو حق د اړیکې نیولو لپاره د خصوصي پیغامونو لیږل، د پیغام او بریښنالیک لیږلو او ترالسھ کولو حق پھ شمول، او پھ داسې یوه سیمھ کې د تلی
 شامل دي چیرې چې تلیفونونھ د اوریدلو پرتھ کیدی شي۔ او 

)c (۔ د مشترې ملګرو او کورنۍ سره پھ خصوصي توګھ لیدنھ او خبرې وکړي 

 پیرودونکی د خدمتونو اخراج، لیږد، او ختمیدو پر مھال حقونھ لري لکھ څنګھ چې پدې فرعي برخھ کې ذکر شوي۔ ) 8(

)a (70.128یا ,  72.36, 18.20ساتو اوسیدونکي دي چې د فصل  مشترې چې د اوږدمھالھ پاملرنې تاسی RCW حقونھ شوي چې جواز لري  الندې 
RCW 70.129.110  .قانون الندې ټاکل شوي 

)b (ھغھ مشترې چې د ټولنې استوګن شوي خدمتونھ ترالسھ کوي حق لري چې : 

)i ( چمتو کونکي څرګنده کړي او اسناد جوړ کړي چېد مشترې چمتو کونکي سره پاتې شي۔ خدمتونھ باید پای تھ ونھ رسیږي تر ھغھ چې : 

)A ( چمتو کونکی نشي کولی د مشترې اړتیاوې پوره کړي؛ 

)B ( د مشترې محافظت یا پھ تاسیساتو یا ھستوګنھ کې د نورو اشخاصو خوندیتوب لھ خطر سره مخامخ دی؛ 

)C (ھ بل ډول خطر سره مخ وي؛ یا د مشترې روغتیا یا پھ تاسیساتو یا ھستوګنھ کې د نورو اشخاصو روغتیا ب 

)D ( چمتو کونکي کار کول ودروي۔ 

)ii (  د دې پای تھ رسیدو څخھ لږترلږه دٻرش ورځې دمخھ د چمتو کونکي لخوا د خدمتونو احتمالي پای تھ د رسیدو لیکلی خبرتیا ترالسھ کړي، پھ
تھ رسیدو تھ اړتیا ولري، پھ دې حالت کې لږترلږه دوه اوٻا  استثنا د دې چې د روغتیا او خوندیتوب بیړني حالت شتون ولري چې د خدمت پای

  ساعتھ د یادداشت لھ ختمیدو څخھ دمخھ خبر ورکول کیږي۔ خبرتیا باید د مشترې او د مشترې حقوقي استازي یا د اوسیدو مناسب اړتیا لرونکي
 :  استازي تھ ورکړل شي۔ خبرتیا باید شاملھ وي پھ

)A (او   د خدمتونو د بندیدو المل؛ 

)B (  د خدمتونو ختمیدو مؤثره نیټھ۔ 

)iii (  د خدمتونو د ختمیدو مؤثره نیټې څخھ لږترلږه دوه ورځې دمخھ د لیږد پالن ترالسھ کړئ، یا کھ چیرې د روغتیا او خوندیتوب اضطراري
و کې د لیږد پالن ترالسھ کړئ۔ اداره باید حالت لھ مخې پای تھ رسیدل د ادارې لخوا د اضطراري پای تھ رسیدو خبرتیا ترالسھ کولو څخھ دوه ورځ 

 : پدي پالن کي باید شامل وې. د مشترې او مشترې قانوني استازي یا د پالن سره د اوسیدلو لپاره د اضافي استوګن ځای چمتو کړي

)A (  ھغھ موقعیت چیرې چې مشترې بھ لیږدول کیږي؛ 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.20
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=70.129.110
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)B (  نوي ځای تھ ترانسپورت؛ او 

)C ( نوم، پتھ او د تلیفون شمیره۔  د انکشافی معیوبینو 

)c ( ل تر پیل کیدو یو چمتو کونکی چې پیرودونکو تھ د استوګنځي پھ ملکیت کې پیرودونکو تھ خدمات وړاندې کوي د ھر ډول غیرقانوني توقیف کونکي عم
  لخوا. RCW 59.12.030 د د پای تھ رسولو پروسې ودروي متونودمخھ باید د خد

او د دې  پیرودونکی وکالت تھ د السرسي حق لري۔ پیرودونکی حق لري چې د ادارو څخھ معلومات ترالسھ کړي چې د مشترې مدافع وکیل پھ توګھ کار کوي،) 9(
 فرصت څخھ برخمن شي چې لھ دې ادارو سره اړیکھ ونیسي۔ وړاندی کونکی باید الندې پیرودونکو تھ د مشترې السرسي کې مداخلھ ونکړي  

  )a ( د دولت استازی؛ 

)b (  د اوسیدونکي انفرادي ډاکټر 

)c ( پرمختیایی معلولیت، یا 

)d ( د سازمان ھر استازی چې د تعقیب الندې د مالتړ او مدافع برنامې پلي کولو لپاره ټاکل شوی دRCW71A.10.080 ه سمسر. 

 

قانون د مشترې سرپرست  2020فصل الندې ، د  71A. RCW د مشترې حق تر, فصل پھ اساس د سرپرست امر تابع وي RCW 11.88 کھ چیرې مشترې د) 10(
 چوکاټ کې وي۔ موضوع د سرپرست امر پھ  لخوا کارول کیږي کھ چیرې

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.12.030
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71A.10.080
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.88

