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ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺷﺗری
اداره ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی رﺷد

Your rights as a client of the Developmental Disabilities Administration

ﺣﻘوق زﯾر ﺣداﻗل ﺣﻘوق ﺗﺿﻣﯾنﺷده ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﺗرﯾﺎن اداره اﺳت ،و ﺑﮫﻣﻧظور ﮐﺎھش ﺣﻘوق ﺑﯾﺎنﺷده در ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻓدرال ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺣﻘوق
ﺑﯾﺷﺗری درﺑرﮔﯾرد.
) (1اﯾن اداره ﻣوظف اﺳت ﺣﻘوق ﺑﯾﺎنﺷده در ﺑﺧش  ،71A. RCWﻗﺎﻧون  ،2020را ﭘس از ﺗﻌﯾﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﻓرد ﺑﮫ اطﻼع ﻓرد و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓرد ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺿروری ﻓرد ﺑرﺳﺎﻧد  .اطﻼﻋﯾﮫای ﮐﮫ اداره اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد .اداره ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺛﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯾﮫ
ﻣوردﻧﯾﺎز در اﯾن ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
) (2اﯾن اداره ﻣوظف اﺳت ﺣﻘوق ﺑﯾﺎنﺷده در ﺑﺧش  ،71A. RCWﻗﺎﻧون  ،2020را ﭘس از اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻓرد ﺑﮫ اطﻼع ﻓرد و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓرد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده
اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺿروری ﻓرد ﺑرﺳﺎﻧد  .اطﻼﻋﯾﮫای ﮐﮫ اداره اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد .اداره ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺛﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ﻣوردﻧﯾﺎز
در اﯾن زﯾرﺑﺧش اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
) (3ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺳﺗﻘل و اﺧذ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑدون دﺧﺎﻟت اراﺋﮫدھﻧده اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق ﻣﺷﺗری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻣوارد ﻣﯽﺷود:
) (aﻣورد ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑدﻧﯽ ،و ذھﻧﯽ ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ و ﺟداﺳﺎزی ﻏﯾرارادی ﻗرار ﻧﮕﯾرد؛
) (bﺑر اﺳﺎس ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،اﻋﺗﻘﺎدات ،ﻣﻠﯾت ،دﯾن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ﻣورد
ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﻧﮕﯾرد؛
) (cدر ﻣورد ﻧوع ﻏذاھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﻧﺎﺑﻊ و طرح ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد؛
) (dدر ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﻓراد اﻧﺗﺧﺎبﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری و ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑﺣثﺷده ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗری در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎﺷد.
) (eﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗری را ﮐﻧﺗرل ﮐرده و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺷﺗری را ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد؛
) (fاطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﻣﺎن ﺳﻔﺎرشﺷده ﺗوﺳط اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺗری و ﮐﻣﮏ در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی در ﻣورد ﻧﺣوۀ اﺟرای درﻣﺎن؛
) (gدور ﻣﺎﻧدن از ﻣﺣدودﯾتھﺎ ،ﻣﺣدودﺳﺎزیھﺎ و داروھﺎی ﻏﯾرﺿروری؛
) (hرأی دادن ،ﻣﺷﺎرﮐت در ﻓراﯾﻧد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران در ﺑرﻧده ﺷدن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت؛
) (iﻣدﯾرﯾت ﭘول ﻣﺷﺗری ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻓردی ﺟﮭت ﮐﻣﮏ؛
) (jﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑودن؛
) (kﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗری؛
) (lاﻧﺗﺧﺎب ﻟﺑﺎس و ﻣدل ﻣوی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺷﺗری؛
) (mﺗزﺋﯾن اﺗﺎق ﺧواب ﻣﺷﺗری ﺑر اﺳﺎس ﻣﯾل ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗری ﺑر اﺳﺎس ﻣﯾل ﻣﺷﺗری و طﺑﻖ ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗری؛
) (nﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺗﺧدام ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻘوق؛
) (oدرﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﺑﺎ درﯾﺎﻓت آنھﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد؛
) (pﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﺑﻧﯽ ﺷرﮐت ﯾﺎ ﻋدم ﺷرﮐت در ﭘژوھش ﭘس از ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷدن آن ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ،و ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﺗری
رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺧود را ﺑرای ﺷرﮐت ﻣﺷﺗری در ﭘژوھش اﻋﻼم ﮐرد؛ و
) (qدور ﻣﺎﻧدن از ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ.
) (4ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺧدﻣﺎت اداره اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻖ ﻣﺷﺗری در اﯾن ﻣورد اﺳت:
) (aﺣﺿور و اراﺋﮫ ﻧظر در ﻣورد طرحھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﻧﮕﺎﺷﺗﮫﺷده ﺗوﺳط ﻣدﯾر و اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن؛
) (bﺑرﺧورداری از ﻓرﺻتھﺎی ﻣﻌﻧﺎداری ﺑرای رھﺑری ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی؛
) (cﺑرﺧوردار ﺑودن از ﻧظرات ﻣﺷﺗری ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧﺎدار و اھداف ﻣﺷﺗری در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣوزش ،اﺳﺗﺧدام ،ﻣﺳﮑن ،رواﺑط و ﺗﻔرﯾﺢ ﮔﻧﺟﺎﻧده
ﺷده در ﻓراﯾﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی؛
) (dاﻧﺗﺧﺎب طرﻓدار ﺟﮭت ﺷرﮐت در ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑﺎ ﻣﺷﺗری؛ و
) (eدﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ و دﻗﯾﻖ در ﻣورد ﺗﻔرﯾﺢ ،آﻣوزش ،و ﻓرﺻتھﺎی اﺷﺗﻐﺎل ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺗری.

ﺻﻔﺣﮫ  1از 3

YOUR RIGHTS AS A CLIENT OF THE DDA
)DSHS 16-246 PE (05/2020) Persian (Farsi / Dari

) (5ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻖ ﻣﺷﺗری در اﯾن ﻣورد اﺳت:
) (aﻣﺷﺎھده ﻧﺳﺧﮫای از ﺗﻣﺎم طرحھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری؛
) (bﺑرﺧوردار ﺑودن از ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﮐﺎﻣل طرحھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺷﺗری؛
) (cﺑررﺳﯽ ﻧﺳﺧﮫھﺎﯾﯽ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و روﯾﮫھﺎ ﺑرای ھر ﮐدام از ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣﺷﺗری ،در ھر زﻣﺎن .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و روﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻧﺣوۀ اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن و اداره اﺳت؛
) (dﺑررﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ اداره ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎزرﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﻣﯾزان اﯾﺎﻟﺗﯽ ،اظﮭﺎرﯾﮫھﺎی ﮐﻣﺑود ،و طرحھﺎی اﺻﻼح ﻣوﺟود در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺷﺗری و ﻣﺳﮑن ﻣﺷﺗری اﺳت .اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻌﺎﻗب درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾدا ﮐردن و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؛ و
) (eاطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ اﺟرای اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﺷده ﺗوﺳط اداره ﻋﻠﯾﮫ اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﻣدﯾر ﭘروﻧده اداره ﯾﺎ ﺷﺧص ﻣﻧﺗﺻب ﺑﺎﯾد ظرف ﺑﯾﺳت
روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرا ،ﻏﯾر از آﺧر ھﻔﺗﮫھﺎ و ﺗﻌطﯾﻼت ،اطﻼﻋﯾﮫای ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺿروری
ﻣﺷﺗری ﺑدھد .در راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ» ،اراﺋﮫدھﻧده« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺣت اﺟرا ﯾﺎ
ﻗرارداد اداره اﺳت .اﻗدام اﺟراﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ اﺳت ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﻣﯽﺷود:
) (iﺷراﯾط ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ در ﮔواھﯽ ﯾﺎ ﻣﺟوز اراﺋﮫدھﻧده؛
) (iiﺗﻌﻠﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻣﺣدود ارﺟﺎعھﺎ ﯾﺎ ﭘذﯾرشھﺎ؛
) (iiiوﺿﻊ ﮔواھﯽ ﻣوﻗت ﯾﺎ ﻟﻐو ﮔواھﯽ؛ ﯾﺎ
) (ivرد ،ﺗﻌﻠﯾﻖ ،ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﺟوز ﯾﺎ ﮔواھﯽ.
) (6ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ ﺗﮑﻣﯾل ﺷﮑﺎﯾت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻖ ﻣﺷﺗری در اﯾن ﻣورد اﺳت:
) (aدرﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر در ﻣورد ھر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ اداره ﺑر اﺳﺎس آن ،واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ،ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب اراﺋﮫدھﻧده را رد ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﺎھش
ﻣﯽدھد ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﯾن در ﻗﺎﻧون  Medicaidﻓدرال و ﻗواﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود؛
) (bﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺷﺗری در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮕراﻧﯽھﺎ .اﯾن ﻣوارد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از )وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
ﻧﯾﺳﺗﻧد( :ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اراﺋﮫدھﻧده ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓراﯾﻧد
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﺎرﭼوبھﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺑرانھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺣل ﻧﺷود ،اراﺋﮫدھﻧده ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوۀ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ اداره را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗری ﻗرار دھد؛
) (cﺗﺳﻠﯾم ﺷﮑﺎﯾت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ،و درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺑدون ﺟرﯾﻣﮫ ﯾﺎ اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗوﺳط اداره ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن؛ و
) (dدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوۀ درﯾﺎﻓت ﺗوﺻﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﻓراﯾﻧد ﺗﺟدﯾدﻧظر.
) (7ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ اﺳت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﻖ ﻣﺷﺗری در اﯾن ﻣورد اﺳت:
) (aﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺳواﺑﻖ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﺗری:
) (bارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ،ﺷﺎﻣل ﺣﻖ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾل و ﻧﺎﻣﮫ ،و ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن در ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﮫ ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑدون
ﺷﻧﯾدن ﺻﺣﺑتھﺎ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد؛ و
) (cﻣﻼﻗﺎت و ﺻﺣﺑت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺷﺗری.
) (8ﻣﺷﺗری در طول ﺗرﺧﯾص ،اﻧﺗﻘﺎل و اﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت دارای ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت.
) (aﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮐن ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺗﺣت  ،72.36 ،18.20ﯾﺎ  ،RCW 70.128دارای ﺣﻘوق ﺑﯾﺎنﺷده در RCW 70.129.110
ھﺳﺗﻧد.
) (bﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﮑوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد دارای اﯾن ﺣﻘوق ھﺳﺗﻧد:
) (iﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﻧزد اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺷﺗری .ﺧدﻣﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﺧﺎﺗﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اراﺋﮫدھﻧده ﺗﻌﯾﯾن و ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزد ﮐﮫ:
) (Aاراﺋﮫدھﻧده ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺷﺗری ﻧﺑﺎﺷد؛
) (Bاﯾﻣﻧﯽ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣرﮐز ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد؛
) (Cدر ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،ﺳﻼﻣت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺳﻼﻣت ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣرﮐز ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد؛ ﯾﺎ
) (Dاراﺋﮫدھﻧده اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد.
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) (iiدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ از اراﺋﮫدھﻧده در ﻣورد ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣداﻗل ﺳﯽ روز ﻗﺑل از ﺧﺎﺗﻣﮫ ،ﺑﮫ ﺟز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﺿطراری
ﺳﻼﻣت ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳت ،ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھﻔﺗﺎد و دو ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻣﮫ اراﺋﮫ
ﺷود .اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺷﺗری و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺿروری اراﺋﮫ ﺷود .اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد
ﺑﺎﺷد:
) (Aدﻟﯾل ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت؛ و
) (Bﺗﺎرﯾﺦ اﺟرا ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت.
) (iiiدرﯾﺎﻓت طرح اﻧﺗﻘﺎل ﺣداﻗل دو روز ﭘﯾش از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرای ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت؛ ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳﻼﻣت ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ اﺳت،
درﯾﺎﻓت طرح اﻧﺗﻘﺎل ظرف دو روز از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ اﺿطراری ﺗوﺳط اداره .اداره ﺑﺎﯾد طرح را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺿروری اراﺋﮫ دھد .طرح ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﺷد:
) (Aﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ آن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود؛
) (Bﺣﺎﻟت اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺟدﯾد؛ و
) (Cﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن دادآور ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی رﺷد.
) (cاراﺋﮫدھﻧدهای ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت را در ﻣﻠﮏ ﺗﺣت ﺗﻣﻠﮏ اراﺋﮫدھﻧده ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﻣوظف اﺳت ﭘﯾش از ﺷروع ھر ﺗﺻرف ﻏﺎﺻﺑﺎﻧﮫای ﺗﺣت
 ،RCW 59.12.030روﯾﮫھﺎی ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت را اﺟرا ﮐﻧد.
) (9ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺳت .ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت از طرف ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺷﺗری ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﺣﻖ دارد ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار ﮔﯾرد .اراﺋﮫدھﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ھرﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد:
) (aھرﯾﮏ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻟت؛
) (bﭘزﺷﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎﮐن؛
) (cدادآور ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی رﺷد؛ ﯾﺎ
) (dھرﯾﮏ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت ﮐﮫ ﺑرای اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣطﺎﺑﻖ  RCW 71A.10.080ﻣﺷﺧص ﺷدهاﻧد.
) (10در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﺗﺣت دﺳﺗور ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺧش  ،RCW 11.88ﺣﻘوق ﻣﺷﺗری ﺗﺣت ﺑﺧش  RCW .71Aﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﻧون 2020
ﺗوﺳط ﺳرﭘرﺳت ﻣﺷﺗری در ﺻورﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣوردﺑﺣث در ﺣﯾطﮫ ﺣﮑم ﻗﯾوﻣﯾت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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