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Adult Protective Services (Serviciile de Protecție a Adulților, APS)  
 Fișa informativă pentru Investigații  

Adult Protective Services (Serviciile de Protecție a Adulților, APS) investighează un 

raport conform căruia este posibil ca dvs. să fi abuzat, abandonat, exploatat financiar 

sau neglijat un adult vulnerabil. Acest document vă informează despre procesul de 

investigare, drepturile dumneavoastră și alte informații importante. Ca parte a 

investigației, APS va examina înregistrările și va interoga oamenii cu privire la 

acuzație(i).  

Rezultatul anchetei ar putea avea consecințe grave pentru dvs.  

Vă rugăm să citiți cu atenție. 

Anchetatorul desemnat pentru cazul dumneavoastră este:        

Poate fi contactat la:        

Ce drepturi am? 

• Aveți dreptul să vă însoțească un terț (cum ar fi un prieten, un avocat, un 
reprezentant al sindicatului, un membru al familiei sau un tutore) în timpul 
interogatoriului. 

• Dacă engleza nu este limba dumneavoastră maternă, aveți dreptul la un interpret 
gratuit (APS nu are voie să folosească membrii familiei ca interpreți). 

• Aveți dreptul de a nu participa la interogatoriu, de a-l opri sau de a-l reprograma. 

• Aveți dreptul de a furniza APS documente sau martori cu privire la acuzații. 

Cum mă va notifica APS cu privire la rezultatul anchetei? 

• APS ia o decizie pe baza dovezilor pe care APS le adună în timpul anchetei. 
Tipurile de decizii pe care le ia APS sunt: 

o Întemeiate: Este mai probabil ca presupusul incident să fi avut loc 

o Neîntemeiate: Este mai probabil ca presupusul incident să nu fi avut loc 

o Neconcludent: Nu se poate stabili dacă presupusul incident a avut sau nu loc. 

• Dacă APS constată că este mai probabil ca incidentul să fi avut loc, APS vă va 
informa trimițându-vă o scrisoare prin poștă cu confirmare de primire. 

• Dacă APS constată că este mai probabil ca incidentul să nu fi avut loc, APS vă va 
informa verbal. La solicitarea dumneavoastră, APS poate transmite o scrisoare. 

• În cazul în care APS nu poate stabili dacă incidentul a avut loc sau nu, APS vă va 
informa verbal. La solicitarea dumneavoastră, APS poate transmite o scrisoare. 

• Dacă APS nu are adresa dvs. actuală, va trimite scrisoarea la adresa greșită și 
este posibil să pierdeți termene importante. 
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Ce înseamnă o constatare întemeiată? 

Dacă APS decide că acuzațiile de abuz, neglijență, abandon sau exploatare 

financiară sunt „întemeiate”, puteți solicita o audiere dacă nu sunteți de acord cu 

constatarea. Dacă decizia APS este menținută la sfârșitul procesului de audiere, 

numele dumneavoastră va fi trecut într-un registru.  

A fi în registru înseamnă că este posibil să nu puteți lucra sau să faceți 

voluntariat oriunde ați putea avea contact nesupravegheat cu adulți sau copii 

vulnerabili. În prezent, nu există nicio modalitate de a vă scoate numele din 

registru.  

Pot contesta o decizie APS? 

• Dacă APS decide că presupusul incident este neîntemeiat sau neconcludent  nu 

trebuie să faceți nimic. 

• Dacă APS decide că presupusul incident este întemeiat și nu sunteți de acord, 

puteți solicita o audiere. Din scrisoarea APS puteți afla cum. 

Pentru a solicita o audiere, aveți doar timp până la ora 17:00 din a 30-a zi 

calendaristică de la data la care scrisoarea de înștiințare vă este transmisă prin 

poștă sau vă este comunicată personal, oricare dintre acestea survine mai 

întâi. 

Pentru informații suplimentare 

Puteți obține mai multe informații despre APS online la 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult-protective-services-aps. 
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