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 Вашите права 
 Your Rights 

Имате право да не бъдете изоставяни, малтретирани, финансово експлоатирани и 
занемарявани.  Ако има причина да смятате, че сте били изоставени, 
малтретирани, финансово експлоатирани или занемарявани, то имате право: 
1. Да докладвате на Департамента за социални и здравни услуги (DSHS) и на 

правоприлагащите органи и да споделите всяка информация, която смятате, че 
е от значение за разследването, както и да посочите всички лица, които смятате, 
че могат да имат такава информация. 

2. Да бъдете освободени от репресивни мерки свързани с докладването или 
производството на доклад свързан с изоставяне, малтретиране, финансово 
експлоатиране или занемаряване. 

3. Да се отнасят към вас с достойнство и да се обръщат към вас с уважителен език. 
4. На подходящо настаняване според вашата неспособност, по време на 

докладването, както и по време на разследването и административните 
производства. 

5. Да изискате заповед, чрез която се забранява на всеки, който ви е изоставил, 
малтретирал, финансово експлоатирал или занемарявал да останете в дома си, 
да има контакт с вас или да има достъп до вашите пари или собственост. 

6. Да получите от DSHS информация и съответните препоръки към други агенции, 
които могат да се застъпят за вас, да разследват случая или да предприемат 
действия. 

7. Да бъдете информирани за състоянието на разследванията, производствата, 
съдебните действия и резултатите от агенцията, която разглежда всеки случай, в 
който сте страна като жертва. 

8. Да поискате препоръки за застъпничество или правна помощ, за да ви помогнат 
при планирането на безопасността, разследванията и изслушванията. 

9. Да подадете оплакване на DSHS официално или неофициално относно 
разследвания или производства и да получите бърз отговор.   

За да направите доклад, свързан с изоставяне, малтретиране, финансово 
експлоатиране или занемаряване или да поискате информация, обадете се на: 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 
Voice/TTY достъп 1-800-737-7931 

Ще бъдете прехвърлени в местния офис за приемане на СЗВ, за да направите 
доклад или да поискате информация. 
Локална информация за контакт: 
      

  




