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  )APSگزارش برگ تحقیقات خدمات محافظت از بزرگساالن ( 
 Adult Protective Services (APS) Investigation Fact Sheet 

) در حال بررسی گزارشی است کھ ممکن است طبق آن، فرد بزرگسال APSخدمات محافظت از بزرگساالن (
این سند رویھ تحقیق و بررسی،  گیری قرار داده باشید.نادیدهپذیری را مورد سوءاستفاده، ترک، استثمار مالی یا آسیب

سوابق را بررسی و با  APSعنوان بخشی از تحقیقات، بھ دھد.حقوق شما و سایر اطالعات مھم را بھ شما اطالع می
  افرادی در مورد این اتھام(ھا) مصاحبھ خواھد کرد.

 دقت مطالعھ کنید.لطفاً این سند را بھ بھ ھمراه داشتھ باشد.تواند عواقب ناخوشایندی برای شما نتیجھ تحقیقات می

      شده برای پرونده شما: بازپرس تعیین

      توانید با ایشان تماس بگیرید: از این طریق می

 از چھ حقوقی برخوردار ھستم؟
(مانند دوست، وکیل، نماینده اتحادیھ، عضو خانواده، یا قیم) را در شما از این حق برخوردار ھستید کھ فرد ثالثی  •

 طول مصاحبھ ھمراه خود داشتھ باشید.
اگر زبان اصلی شما انگلیسی نیست، شما از این حق برخوردار ھستید کھ مترجم شفاھی رایگان داشتھ باشید  •

)APS ند).عنوان مترجم شفاھی استفاده کاجازه ندارد از اعضای خانواده بھ 
 شما از این حق برخوردار ھستید کھ در این مصاحبھ شرکت نکنید، آن را متوقف کنید یا برنامھ آن را تغییر دھید. •
 ارائھ دھید. APSشما از این حق برخوردار ھستید کھ اسناد و مدارک یا شھود مرتبط با اتھامات را بھ  •

APS چگونھ من را از نتیجھ تحقیقات مطلع خواھد ساخت؟ 
• APS  بر اساس شواھدی کھAPS انواع  کند.کند، تصمیم خود را اتخاذ میآوری میدر طول تحقیقات جمع

 کند:اتخاذ می APSتصمیماتی کھ 
o ؛بھ احتمال زیاد رخداد ادعاشده رخ داده است :شدهاثبات 
o ؛بھ احتمال زیاد رخداد ادعاشده رخ نداده است :نشدهاثبات 
o آیا رخداد ادعاشده رخ داده است یا خیر.توان تعیین کرد نمی :غیرقاطع 

ای از طریق پست با ارسال نامھ APSمتوجھ شود کھ بھ احتمال زیاد رخداد ادعاشده رخ داده است،  APSاگر  •
 تأیید شده یا عادی شما را در جریان این موضوع قرار خواھد داد.

صورت شفاھی بھ شما اطالع خواھد بھ APSمتوجھ شود کھ بھ احتمال زیاد این رخداد رخ نداده است،  APSاگر  •
 ای بھ شما ارائھ دھد.تواند نامھمی APSدر صورت درخواست،  داد.

در صورت  صورت شفاھی بھ شما اطالع خواھد داد.بھ APSنتواند رخ دادن رخداد را تعیین کند،  APSاگر  •
 ای بھ شما ارائھ دھد.تواند نامھمی APSدرخواست، 

ای بھ آدرس اشتباه ارسال خواھند کرد و ممکن است ھا نامھشما را نداشتھ باشد، آننشانی فعلی  APSاگر  •
 ھای مھم را از دست بدھید.العجلضرب
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 شده بھ چھ معناست؟یافتھ اثبات

است، در » شدهاثبات«گیری، ترک یا استثمار مالی کھ اتھامات سوءاستفاده، نادیده مبنی بر این باشد APS تصمیم اگر
در صورتی کھ در پایان رویھ دادرسی تصمیم  توانید درخواست دادرسی بدھید.صورت مخالفت با این تصمیم می

APS .تأیید شود، نام شما در فھرست قرار خواھد گرفت  
کھ شما قادر بھ کار یا انجام فعالیت داوطلبانھ در جاھایی نیستید کھ در تماس  قرار گرفتن در فھرست بھ این معناست

در حال حاضر ھیچ راھی برای حذف نام شما از این  پذیر باشید.بدون نظارت با افراد بزرگساالن یا کودکان آسیب
  فھرست وجود ندارد.

 را بھ چالش بکشم؟ APSتوانم تصمیم می

 است، الزم نیست کاری انجام دھید.» غیرقاطع«یا » نشدهاثبات«اد ادعاشده تعیین کند کھ رخد APSاگر  •

توانید درخواست است و با این موضوع موافق نباشید، می» شدهاثبات«تعیین کند کھ رخداد ادعاشده  APSاگر  •
 وجود دارد. APSنحوۀ درخواست دادرسی در نامھ  دادرسی بدھید.

رسانی اداره پست شده است یا شخصاً بھ تقویمی از تاریخی کھ نامھ اطالع امین روزعصر سی 5:00فقط تا ساعت 
 شما تحویل داده شده است، ھرکدام کھ زودتر بود، فرصت دارید درخواست دادرسی ارائھ دھید.

 برای کسب اطالعات بیشتر

اینجا مشاھده  صورت آنالین دررا بھ APSتوانید اطالعات بیشتر در مورد می
 . aps-services-protective-https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult کنید:
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