
 

   
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
PO BOX 45600 

OLYMPIA WA 98504-5600 

Przysługujące Państwu prawa 
 Your Rights 

Przysługuje Państwu prawo do bycia wolnym od porzucenia, wykorzystywania/przemocy, 
wyzysku finansowego i zaniedbania.  Jeśli istnieje podejrzenie, że doświadczyli Państwo 
porzucenia, wykorzystywania/przemocy, wyzysku finansowego lub zaniedbania, mają 
Państwo prawo do: 
1. Złożenia raportu do Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (DSHS) oraz organów 

ścigania w celu udostępnienia informacji, które Państwa zdaniem mogłyby mieć znaczenie 
dla dochodzenia oraz identyfikacji wszelkich osób, które Państwa zdaniem mogą posiadać 
istotne informacje. 

2. Ochrony przed odwetem za zgłoszenie lub przygotowanie raportu na temat porzucenia, 
wykorzystywania/przemocy, wyzysku finansowego lub zaniedbania. 

3. Godnego traktowania i komunikacji z użyciem języka wyrażającego szacunek dla drugiej 
osoby. 

4. Racjonalnych usprawnień skierowanych do osób niepełnosprawnych przy zgłaszaniu 
incydentów oraz podczas dochodzeń i postępowań administracyjnych. 

5. Żądania wydania zakazu pozostawania w Państwa domu, kontaktowania się z Państwem 
oraz posiadania dostępu do Państwa pieniędzy lub mienia, skierowanego do osób, które 
Państwa porzuciły, wykorzystywały/stosowały w stosunku do Państwa przemoc lub 
Państwa zaniedbywały. 

6. Otrzymania informacji od DSHS oraz odpowiednich skierowań do innych agencji, które 
świadczą usługi adwokackie, dochodzeniowe lub pomagają podjąć konkretne działania. 

7. Informacji o stanie dochodzenia, postępowania, działań sądowych oraz wyników, 
udostępnianych przez agencję, która zajmuje się każdym przypadkiem, w którym byli 
Państwo ofiarą. 

8. Skierowania próśb o wsparcie i pomoc prawną, aby pomóc w planowaniu bezpieczeństwa, 
jak również o wsparcie w trakcie dochodzeń i przesłuchań. 

9. Złożenia formalnej lub nieformalnej skargi do DSHS w sprawie dochodzeń lub postępowań 
i otrzymania szybkiej odpowiedzi.   

W celu sporządzenia raportu dotyczącego wykorzystywania/przemocy, porzucenia, 
zaniedbania, zaniedbania własnej osoby lub wyzysku finansowego lub uzyskania 
informacji, prosimy o telefon pod numer: 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 
Połączenie głosowe/TTY dostępny 1-800-737-7931 

Zostaną  Państwo skierowani do lokalnego Biura przyjęć ASP w celu sporządzenia raportu 
lub uzyskania informacji. 
Lokalne dane kontaktowe: 
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