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 ਬਾਲਗ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਸੇਵਾਵ� (APS) ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਥ ਸੀਟ 
 Adult Protective Services (APS) Investigations Fact Sheet 

ਬਾਲਗ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਸੇਵਾਵ� (APS) ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਛੱਿਡਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੱੁਿਕਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।  
ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, APS ਿਰਕਾੱਰਡ� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ਇਲਜ਼ਾਮ�) ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰੇਗੀ।   

ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਕਰਕ ੇਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ 
ਨਤੀਜੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਹ:ੈ        

ਉਹਨ� ਨਾਲ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ        

ਮੇਰ ੇਹੱਕ ਕੀ ਹਨ? 
• ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਿਧਰ (ਿਜਵ� ਦੋਸਤ, ਅਟਾੱਰਨੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 
ਮ�ਬਰ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ) ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

• ਜੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ�-ਬੋਲੀ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ (APS ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜ� ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ) ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਰੋਕਣ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
• APS ਨੰੂ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ� ਗੁਆਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਪੜਤਾਲ ਦ ੇਿਸੱਟ ੇਬਾਰੇ APS ਮੈਨੂੰ  ਿਕਵ� ਦੱਸੇਗੀ? 

• APS ਉਹਨ� ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਹੜ ੇਸਬੂਤ APS ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ�  ਕਰਦੀ ਹੈ।  APS 
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

o ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ:  ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

o ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ:  ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹ ੈ

o ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ:  ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਿਕ ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹ ੈਜ� ਨਹ� 

• ਜੇ APS ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਵਾਪਰੀ, ਤ� APS ਪ�ਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਆਮ ਡਾਕ 
ਰਾਹ� ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ। 

• ਜੇ APS ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹ ੈਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਵਾਪਰੀ, ਤ� APS ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ� APS ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ APS ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਿਕ ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹ ੈਜ� ਨਹ�, ਤ� APS ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ।  
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ� APS ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ APS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਸ� ਅਿਹਮ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼� 
ਖੁੰ ਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕਰਕੇ ਿਸੱਟ ੇਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਜੇ APS ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਛੱਡਣਾ ਜ� ਮਾਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ “ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਹੋਏ 

ਹਨ”, ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸੱਟ ੇਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਸਣੁਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਜੇ APS ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਏਗਾ।   

ਰਿਜਸਟਰੀ 'ਤ ੇਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਥ� 'ਤ ੇਕੰਮ ਜ� ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਿਜੱਥ ੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼� ਜ� ਬੱਿਚਆ  ਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਬਨਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਨ� 
ਰਿਜਸਟਰੀ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ।   

ਕੀ ਮ� APS ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹਾ? 

• ਜੇ APS ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਨਹ� ਹੋਈ ਜ� ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 

• ਜੇ APS ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕਿਥਤ ਘਟਨਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  APS ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ, ਿਕਵ�। 

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹ� ਜ� ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਵਭਾਗ ਦ ੇਨ� ਿਟਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤਾਮੀਲ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30ਵ� ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ� 5:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਦਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਤੁਸ� APS ਬਾਰ ੇhttps://www.dshs.wa.gov/altsa/adult-protective-services-aps 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
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