
••    ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ  ਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ  ਕਕਵੇਂਕਕਵੇਂ  ਕਮਲੇਗੀਕਮਲੇਗੀ??
••    ਮੇਰਾਮੇਰਾ  ਕੇਸਕੇਸ  ਮੈਨੇਜਰਮੈਨੇਜਰ  ਕੌਣਕੌਣ  ਹੈਹ?ੈ?
••    ਮੇਰੀਆਂਮੇਰੀਆ ਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ਪੂਰੀਆਂਪੂਰੀਆ ਂ ਨਹੀਂਨਹੀਂ    

ਹੋਹ ੋ ਰਹੀਆਂ।ਰਹੀਆਂ।  DDA  ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਮਦਦਮਦਦ  ਕਕਵੇਂਕਕਵੇਂ  
ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹ?ੈ?

ਸੁਆਲਾਂਸੁਆਲਾਂ  ਦੇਦ ੇ ਕੁਝਕੁਝ  ਉਦਾਹਰਣਉਦਾਹਰਣ    
ਕਕਹੜੇਕਕਹੜ ੇ ਹਨਹਨ? 

**ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ਼ ਸੁਰੱਕਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Adult Protective 
Services), ਕਿਕਾਇਤ ਦ ੇਕਨਪਟਾਰ ੇਬਾਰ ੇਯੂਕਨਟ (Complaint  
Resolution Unit) ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਕਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Child Protective 
Services) ਨੰੂ ਆਤਮ-ਕਤਆਗ, ਦੁਰਕਵਹਾਰ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ,  
ਸੁਆਰਥੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਕਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ  
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 866-END-HARM ਜਾਂ  
866-363-4276 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•    ਆਹਮੋਆਹਮ-ੋ-ਸਾਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ
•    ਫੋਨਫੋਨ  ਕਾੱਲਕਾੱਲ
•    ਈਮੇਲਈਮੇਲ
•    ਆੱਨਲਾਈਨਆੱਨਲਾਈਨ
dshs.wa.gov/dda/how-file-
complaint-dda

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਂ 
ਨਾਲ ਕਿਕਾਇਤ ਸਬਕਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਨਾਲ ਕਿਕਾਇਤ ਸਬਕਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•    ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਨਾਲਨਾਲ  ਕਨਰਪੱਿਕਨਰਪੱਿ  ਕਵਹਾਰਕਵਹਾਰ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  
ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਕਗਆ।ਕਗਆ।

•    ਮੇਰੀਆਂਮੇਰੀਆ ਂ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ  ਿੁਰੂਿੁਰ ੂ ਕਰਨਕਰਨ  ਕਵੱਚਕਵੱਚ  
ਬਹੁਤਬਹੁਤ  ਕਜ਼ਆਦਾਕਜ਼ਆਦਾ  ਸਮਾਂਸਮਾਂ  ਲੱਗਦਾਲੱਗਦਾ  ਹੈਹ।ੈ।

•    ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਸੁਆਲਸੁਆਲ  ਦਾਦਾ  ਕਦੀਕਦੀ  ਵੀਵੀ  ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ
ਕਦੱਤਾਕਦੱਤਾ  ਕਗਆ।ਕਗਆ।

ਕਿਕਾਇਤਾਂਕਿਕਾਇਤਾਂ  ਦੀਆਂਦੀਆ ਂ ਕੁਝਕੁਝ  ਉਦਾਹਰਣਾਂਉਦਾਹਰਣਾਂ  
ਕਕਹੜੀਆਂਕਕਹੜੀਆ ਂ ਹਨਹਨ?
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ਨਕਪਟਾਰੇੇ ਦਾ ਿ਼ਾਕਾ ਨਕਪਟਾਰੇੇ ਦਾ ਿ਼ਾਕਾ 
ਆਪਣੀਆਂਆਪਣੀਆ ਂDDA ਦੀਆਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਕਿਕਾਇਤਕਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰਦਾਇਰ ਕਰਨਕਰਨ ਦੇਦ ੇਤਰੀਕੇਤਰੀਕ ੇਦੀਦੀ ਪਾਲਣਾਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀਕਰਨੀ

ਕਿਕਾਇਤਕਿਕਾਇਤ  ਕੌਣਕੌਣ  ਦਾਇਰਦਾਇਰ    
ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹ?ੈ

•  ਕਲਾਇੰਟਕਲਾਇੰਟ, , ਪਕਰਵਾਰਪਕਰਵਾਰ, , ਕਾਨੰੂਨੀਕਾਨੰੂਨੀ  
ਨੁਮਾਇੰਦੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇ ਅਤੇਅਤੇ  ਵਕੀਲਵਕੀਲ

ਅੱਗੇਅੱਗੇ  ਕੀਕੀ  ਹੋਏਗਾਹੋਏਗਾ?

•  ਅਸੀਂਅਸੀਂ  ਦੋਦ ੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਕਦਨਾਂਕਦਨਾਂ  ਦੇਦ ੇ ਅੰਦਰਅੰਦਰ  ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ 

ਸੁਨੇਹੇਸੁਨੇਹ ੇ ਦਾਦਾ  ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਕਦਆਂਗੇ।ਕਦਆਂਗੇ।  ਜੇਜ ੇ ਸਾਡੇਸਾਡੇ  ਕੋਲਕੋਲ  

ਕੋਈਕੋਈ  ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਨਾਨਾ  ਹੋਇਆਹੋਇਆ, , ਤਾਂਤਾਂ  ਅਸੀਂਅਸੀਂ  ਦੱਸਾਂਗੇਦੱਸਾਂਗ ੇ 

ਕਕਕਕ  ਇਸਇਸ  ਨੰੂਨੰੂ  ਵੱਧਵੱਧ  ਸਮਾਂਸਮਾਂ  ਕਕਉਂਕਕਉਂ  ਲਗਲਗ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂਆਪਣੀਆ ਂDDA ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ,ੇ  
ਮੈਂ ਕਕੱਥੇਮੈਂ ਕਕੱਥੇ ਕਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਕਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

•  ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਰਹਾਇਿੀ ਸੈਕਟੰਗ ਕਵੱਚ 

ਰਕਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੋਿਲ 

ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 

dshs.wa.gov/dda/find-dda-office

•  ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਰਹਾਇਿੀ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦ ੇਹ,ੋ 

ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਵਸੇਬਾ ਪਲਾਨ  

ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਿਾਸਕ ਜਾਂ RHC ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰ ੇਅਫ਼ਸਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ dshs.wa.gov/dda/find-

dda-office

ਜੇਜ ੇ ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ  ਹੋਰਹੋਰ  ਮਦਦਮਦਦ  ਦੀਦੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਹੈਹ,ੈ    
ਤਾਂਤਾਂ  ਕੀਕੀ  ਕਰਾਂਕਰਾਂ?  

ਮੈਂਮੈਂ  ਕੀਕੀ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ/ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾਂ?

•    ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ  ਦੂਜੇਦੂਜ ੇ ਪਾਸੇਪਾਸ ੇ ਕਦੱਤੇਕਦੱਤੇ  ਗਏਗਏ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ    

ਦੀਦੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਕਰਕੇਕਰਕ ੇ ਵੱਡੇਵੱਡੇ  ਅਫ਼ਸਰਾਂਅਫ਼ਸਰਾਂ  ਕੋਲਕੋਲ  

ਆਪਣੀਆਪਣੀ  ਕਿਕਾਇਤਕਿਕਾਇਤ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦੇਸਕਦੇ  ਹੋਹ ੋ ਜਾਂਜਾਂ    
ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ DDA  DDA ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ DDA  

ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਸਬੰਧੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ:ੋDDAConstituentReferrals@

dshs.wa.gov

http://dshs.wa.gov/dda/how-file-complaint-dda
http://dshs.wa.gov/dda/how-file-complaint-dda
https://dshs.wa.gov/dda/find-dda-office
https://www.dshs.wa.gov/dda/find-dda-office
https://www.dshs.wa.gov/dda/find-dda-office
mailto:DDAConstituentReferrals@dshs.wa.gov
mailto:DDAConstituentReferrals@dshs.wa.gov


ਕਲੈਲਮਕਲੈਲਮ

ਜੈਫ਼ਰਸਨਜੈਫ਼ਰਸਨ

ਗ੍ਰੇਅਸ ਹਾਰਬਰਗ੍ਰੇਅਸ ਹਾਰਬਰ

ਪੈਸੀਕਫ਼ਕਪੈਸੀਕਫ਼ਕ

ਵਾਹਕਕਆਕਮਵਾਹਕਕਆਕਮ

ਕੋਕਲਤਜ਼ਕੋਕਲਤਜ਼

ਕਲਾਰਕਕਲਾਰਕ

ਸਕੈਮੈਨੀਆਸਕੈਮੈਨੀਆ

ਕਕਲਕੀਟੈਟਕਕਲਕੀਟੈਟ

ਯਾਕੀਮਾਯਾਕੀਮਾ

ਕਕਕਟਟਾਸਕਕਕਟਟਾਸ
ਗ੍ਰਾਂਟਗ੍ਰਾਂਟ

ਬੈਂਟਨਬੈਂਟਨ

ਫ਼੍ਰੈਂਕਕਲਨਫ਼੍ਰੈਂਕਕਲਨ

ਵਲਾ ਵਲਾਵਲਾ ਵਲਾ

ਕੋਲੰਬੀਆਕੋਲੰਬੀਆ

ਐਸੋਕਟਨਐਸੋਕਟਨ

ਗਾਰਫ਼ੀਲਡਗਾਰਫ਼ੀਲਡ

ਕਵਟਮੈਨਕਵਟਮੈਨਐਡਮਸਐਡਮਸ

ਕਲੰਕਨਕਲੰਕਨ

ਸਪੋਕੇਨਸਪੋਕੇਨ

ਪੈਂਡ ਓਰੀਲਪੈਂਡ ਓਰੀਲ

ਸਟੀਵਨਸਸਟੀਵਨਸ

ਫ਼ੈਰੀਫ਼ੈਰੀ

ਓਕਾਨੋਗਾਨਓਕਾਨੋਗਾਨ

ਿੇਲਨਿੇਲਨ

ਡਗਲਸਡਗਲਸ

ਵਾੱਟਕੋਮਵਾੱਟਕੋਮ

ਸਕੇਕਗਟਸਕੇਕਗਟ

ਸਨੋਹੋਕਮਿਸਨੋਹੋਕਮਿ

ਕਕੰਗਕਕੰਗ

ਪੀਅਰਸਪੀਅਰਸਥਰਸਟਨਥਰਸਟਨ

ਲੇਕਵਸਲੇਕਵਸ

ਮੇਸਨਮੇਸਨ ਕਕਟਸੈਪਕਕਟਸੈਪ

ਸਾਨ ਹੁਆਸਾਨ ਹੁਆ

ਲੇਕਲੈਂਡਲੇਕਲੈਂਡ  
ਕਵਲੇਜਕਵਲੇਜ

ਰੇਨੀਅਰਰੇਨੀਅਰ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ

ਫ਼ਾਇਰਕ੍ਰੈਸਟਫ਼ਾਇਰਕ੍ਰੈਸਟ

ਯਾਕੀਮਾਯਾਕੀਮਾ  ਵੈਲੀਵੈਲੀ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ

ਆਈਲੈਂਡਆਈਲੈਂਡ

DDA ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਪੈਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ DDA ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਰਹਾਇਿੀਕਰਹਾਇਿੀ  ਵਸੇਬਾ  ਵਸੇਬਾ  
ਸੈਂਟਰਸੈਂਟਰ

ਮੈਗਨ ਡੀਸਮੈਟ(Megan DeSmet)  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

megan.desmet@dshs.wa.gov  
360-407-1500

ਫ਼ਰਕ੍ਰੈਸਟਫ਼ਰਕ੍ਰੈਸਟ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ    
ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ  

206-361-3032

ਲੇਕਲੈਂਡਲੇਕਲੈਂਡ  ਕਵਲੇਜਕਵਲੇਜ
ਕਟਮੋਥੀ ਗਰਕਲਜ਼(Timothy Gerlitz)  

ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ  
timothy.gerlitz@dshs.wa.gov  

509-299-1800

ਰੇਨੀਅਰਰੇਨੀਅਰ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ
ਕਮਿੇਲ ਕਰੇਨ(Michael Crane)  

ਅੰਤਕਰਮ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ  
michael.crane@dshs.wa.gov  

360-829-1111

ਯਾਕੀਮਾਯਾਕੀਮਾ  ਵੈਲੀਵੈਲੀ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ
ਟੈਮੀ ਵਾਈਨਗਰ(Tammy Winegar)  

ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ  
tammy.winegar@dshs.wa.gov  

509-698-1300

ਫ਼ੀਲਡਫ਼ੀਲਡ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ

ਬਥੈ ਕ੍ਰੈਬੀਲ (Beth Krehbiel)  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

beth.krehbiel@dshs.wa.gov  
360-407-1500

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 1
ਲੋਰਨਾ ਮੌਕਰਸ (Lorna Morris)  

ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਿਾਸਕ  
lorna.morris@dshs.wa.gov  

509-329-2900

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 2
ਲੌਰੈਨ ਬਰਟੈਂਗਾ (Lauren Bertagna)  

ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਿਾਸਕ  
lauri.bertagna@dshs.wa.gov  

206-568-5700

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 3
ਲੁਇਸ ਕਹਕਸ (Louise Hicks) 

 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਿਾਸਕ  
louise.hicks@dshs.wa.gov  

206 919-4951

ਸਹਾਇਕਸਹਾਇਕ  ਸਕੱਤਰਸਕੱਤਰ

ਡੈਬੀ ਰੌਬਰਟਸ (Debbie Roberts) 
debbie.roberts@dshs.wa.gov  

360-407-1500

ਰਣਨੀਤੀਰਣਨੀਤੀ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਕਵਓਂਤਬੰਦੀਕਵਓਂਤਬੰਦੀ  ਅਤੇਅਤੇ  ਕੁਆਕਲਟੀਕੁਆਕਲਟੀ  ਦੀਦੀ    
ਪਾਲਣਾਪਾਲਣਾ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਕਨਗਰਾਨੀਕਨਗਰਾਨੀ

ਟੋਕਨਕ ਜੋਸੇਫ (Tonik Joseph)  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

tonik.joseph@dshs.wa.gov  
360-407-1500

ਸਟੇਟਸਟੇਟ  ਵਲੋਂਵਲੋਂ   ਚਲਾਏਚਲਾਏ  ਜਾਂਦੇਜਾਂਦ ੇ ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ    
ਕਰਹਾਇਿੀਕਰਹਾਇਿੀ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਐਮੀ ਪ੍ਰਾਈਸ(Amy Price)  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

amy.price@dshs.wa.gov  
360-407-1500

ਕਡਪਟੀਕਡਪਟੀ  ਸਹਾਇਕਸਹਾਇਕ  ਸਕੱਤਰਸਕੱਤਰ

ਿੈਨਨ ਮੈਨੀਅਨ(Shannon Manion) 
shannon.manion@dshs.wa.gov  

360-407-1500

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 1 ਹਲਕਾਹਲਕਾ 2 ਹਲਕਾਹਲਕਾ 3
ਕਰਹਾਇਿੀਕਰਹਾਇਿੀ  ਵਸੇਬਾਵਸੇਬਾ  ਸੈਂਟਰਸੈਂਟਰ

ਕਵਕਾਸਕਵਕਾਸ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਅਪਾਹਜਪੁਣੇਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇ (ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਪ੍ਰਿਾਸਨਪ੍ਰਿਾਸਨ  ਦੇਦ ੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂਅਫ਼ਸਰਾਂ  ਦੇਦ ੇ ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ
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