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AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
 PO BOX 45600 
 OLYMPIA WA 98504-5600 
 Your Rights   قآپ کے حقو  

You are entitled to be free from abandonment, abuse, financial exploitation and 
neglect.  If there is a reason to believe that you have experienced abandonment, 
abuse, financial exploitation or neglect, you have the right to: 

 ، ترک سےوجہ  وکسیاگر آپ ک سے آزاد رہنے کے حقدار ہیں۔ یاآپ ترک ، بدسلوکی ، مالی استحصال اور نظرانداز
:آپ کہصل ہے، آپ کو یہ حق حا تو کیا جاتا ہےبدسلوکی ، مالی استحصال یا نظرانداز  

1. Make a report to the Department of Social and Health Services (DSHS) and law 
enforcement and share any information you believe could be relevant to the 
investigation, and identify any persons you believe could have relevant information. 

بنائیں  ہیلتھ سروسز )ڈی ایس ایچ ایس( اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک رپورٹ . محکمہ سوشل اینڈ1
ہے  یعلق ہوسکتاور ایسی کسی بھی معلومات کو شیئر کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ تفتیش سے مت

معلومات ہ لقمتع ان کے پاس قین ہے کہخص کی شناخت کریں جس کے متعلق آپ کو ی، اور کسی بھی ایسے ش
 ہوسکتی ہیں۔

 

2. Be free from retaliation for reporting or causing a report of abandonment, abuse, 
financial exploitation, or neglect. 

Reporting  والی ھونےسے کی اطالع دینے یا اس کی وجہ ایبدسلوکی ، مالی استحصال ، یا نظرانداز پآ.2
زاد رہیں۔ائیوں سے آقامی کارروانت کسی بھی  

3. Be treated with dignity and addressed with respectful language. 

سے خطاب کیا جائے۔ احترام آپ سے اور ۓکیجا تعظیمآپ کی . 3  

 

4. Reasonable accommodation for your disability when reporting, and during 
investigations and administrative proceedings. 

reporting. 4 ظامات انتکے لئے مناسب  یمعذور آپ کیکے دوران  یکارروائ یاور انتظام شیتفت ،رپورٹنگ۔
۔مہیا کیےجاۓ  

5. Request an order that prohibits anyone who has abandoned, abused, financially 
exploited, or neglected you from remaining in your home, having contact with you, 
or accessing your money or property. 

صال مالی استح، ذیادتی سے س نے آپ کو ترک،آپجایسے آرڈر کی درخواست کریں جس میں ہر اس شخص کو 
 تک آپ کو اپنے گھر میں رہنے ، آپ سے رابطہ رکھنے ، یا آپ کے پیسے یا جائیداد ،کیا ھو ، یا نظرانداز

ۓجادیا  ممنوع قرار   رسائی سے  

6. Receive from DSHS information and appropriate referrals to other agencies that can 
advocate, investigate, or take action. 

مناسب  میں ے بارےک جو وکالت ، تفتیش یا کارروائی کرسکیں اںایس کی معلومات اور دیگر ایجنسی ڈی ایس ایچ
۔ریں حوالہ جات وصول ک  
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7. Be informed of the status of investigations, proceedings, court actions, and 
outcomes by the agency that is handling any case in which you are a victim. 

Investigations7 ی تحقیقات ، کارروائی ، عدالت و،کہ متعلقوم/متاثرھجسمیں آپ مظلمکسی بھی معاملے .7
۔ہ کریںآگا آپکو علقہ ایجنسیمتبارے میںمات اور نتائج کےاقدا  

8. Request referrals for advocacy or legal assistance to help with safety planning, 
investigations, and hearings. 

کی  تیا قانونی امداد کے حوالہ جا یلمنصوبہ بندی ، تفتیش ، اور سماعتوں میں مدد کے لئے وک یحفاظت.8
 درخواست کریں۔

9. Complain to DSHS formally or informally, about investigations or proceedings, and 
receive a prompt response.   

ریں اور بارے میں ، رسمی یا غیر رسمی طور پر ، ڈی ایس ایچ ایس سے شکایت ک تحقیقات یا کارروائی کے.9
 فوری جواب موصول کریں۔

 

To make a report of abuse, abandonment, neglect, self-neglect or financial 
exploitation, or to ask for information, call: 

لومات انداز کرنے یا مالی استحصال کی اطالع دینے کے لئے ، یا مع، خود کو نظر ایبدسلوکی ، ترک ، نظرانداز
 طلب کرنے کے لئے فون کریں:

 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 

Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931 آواز / ٹی ٹی وائی قابل رسائی۔   

 

You will be transferred to the local APS Intake Office to make a report or to ask for 
information. 

  جائے گا۔ اآپ کو مقامی اے پی ایس انٹیک آفس منتقل کی ےیزید معلومات کے لرپورٹ بنانےیا م

 

Local Contact Information: مقامی رابطہ کی معلومات۔   

 

      

 

  




