
 

 

এেদর েপশ করা পিরেষবাগিল পাওয়ার সময় আপনার 
অিধকার ও দািয়�সমূহ বাধর্কয্ ও দীঘর্েময়ািদ সমথর্ন 

�শাসন এবং �মবধর্মান �িতব�কতা �শাসন 
Your Rights and Responsibilities When You Receive Services 
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and 

Developmental Disabilities Administration 

�ােয়ে�র নাম 

      

ACES আইিড ন�র 

      

উপল� পিরেষবাসমূহ 

আপিন েয পিরেষবাগিল পাওয়ার েযাগয্ তার েথেক েবেছ েনওয়ার 
অিধকার আপনার রেয়েছ।  পিরেষবাগিল ে��াধীন।  েয পিরেষবাগিলর 
জনয্ বাধর্কয্ ও দীঘর্েময়ািদ সমথর্ন �শাসন (ALTSA) এবং �মবধর্মান 
�িতব�কতা �শাসন (DDA) অথর্�দান করেত পাের তা হয়েতা আপনােক 
আপনার যাবতীয় �েয়াজেন সাহাযয্ করেব না। 

ALTSA ও DDA এই পিরেষবাগিল েপশ কের: 

• �া�বয়�েদর েকােনা পািরবািরক বািড়, সহায়তা সহ বসবােসর 
সুিবধা, বিধর্ত পিরেষবাসমূেহর সুিবধা, নািসর্ং সুিবধা, সহচর গৃহ, 
িশশেদর লালনপালন গৃহ, িশশেদর লাইেস��া� কম� সহ আবািসক 
গৃহ; DDA েগা�ী গৃহ, েগা�ী �িশ�ণ গৃহ, ICF/ID-গিল; অথবা 

• একজন বয্ি�র িনেজর বািড়।  ��বয্:  ALTSA ও DDA একজন 
বয্ি�র িনেজর বািড়েত িদেন 24 ঘ�ার অথর্�দত্ত বয্ি�গত পিরচযর্া 
পিরেষবাসমূহ �দান কের না।  24 ঘ�ার পিরেষবা পছ� হেল পর 
পিরেষবা িবক�গিলর কথা িবেবচনা করা েযেত পাের। 

 • আপিন একিট �শাসিনক শনািনর অনুেরাধ কের থাকেলও 
�িতর আশ�া ছাড়াই অিভেযাগ জানান; 

• 1-888-201-1014 ন�ের েফান কের একজন আইনজীবীর 
সে� কথা বলুন; 

• যাবতীয় পিরেষবা �তয্াখয্ান করন; 

• আপিন ইংেরিজ ভাষা ভােলাভােব বলেত বা বুঝেত না পারেল 
আপনােক িবনামূেলয্ �দত্ত েদাভাষী পিরেষবা িনন; 

• একজন েযাগয্ �দানকারীেক েবেছ িনন, বরখা� করন বা 
বদলান; এবং 

• আপনার েবেছ েনওয়া েয েকােনা একক �দানকারীর জনয্ 
পটভূিমর তথয্ পরী�ার ফলাফল �হণ করন। 

আপনার দািয়�সমূহ 

আপনার এগিল করার দািয়� রেয়েছ: 

• েকেসর কম�েক আপনার পে� সুিবধাজনক েকােনা �ােন বছের 
অ�তঃ একবার আপনার মূলয্ায়ন স�ূণর্ করেত িদন; 

• েকেসর কম�েক বছের অ�তঃ একবার আপনার বসবােসর 
পিরেবশ েদখেত িদন; 

• আপনার মূলয্ায়ন স�ূণর্ করেত আমােদর যেথ� তথয্ িদন; 

• অনয্ েকউ আপনার হেয় িচিকৎসার বা আিথর্ক িস�া� িনেল 
তা েকেসর কম�েক বলুন; 

• আপনার পিরচযর্া বা সমথর্ন পিরক�নার িবকােশ অংশ িনন ও 
তােত �া�র করন; 

• আপনার �দানকারীেক েয অনুেমাদন না থাকা পিরেষবা বা 
ঘ�ার জনয্ অথর্�দান করা যােব না তা বুঝুন; 

• আপনার িনেজর �া�য্-পিরচযর্া েবেছ িনন; 

• একজন েযাগয্ �দানকারী েবেছ িনন; 

• একিট িনরাপদ কমর্�ল �দান করন; 

• �দানকারীর পটভূিমর তথয্ পরী�ণ েগাপন রাখুন; 

• আপনার �দানকারীর সে� আপনার েকােনা সমসয্া হেল অথবা 
আপিন আপনার �দানকারীর দািব করা ঘ�া জেুড় পিরেষবা 
না েপেল তা আপনার েকেসর কম�েক বলুন; 

• আপিন আপনার পিরচযর্ায় সাহাযয্ করেল তার জনয্ �িত 
মােস আপনার �দানকারীেক অথর্�দান করন;  

• কারর েকােনারপ িবপদ হেত পাের এমন েকােনা কাজ 
করেবন না; এবং 

• এই ে��গিলেত েকােনা বদল হেয় থাকেল তা আপনার েকেসর 
কম�েক বলুন: 
 আপনার �াে�য্র অব�া; 
 আপিন পিরবার বা অনয্ানয্ সং�াগিলর েথেক েয 

সাহাযয্ পান; 
 আপিন েযখােন বাস কেরন; অথবা 
 আপনার আিথর্ক পিরি�িত। 

 

এই নিথিটেত আপনার AAA েকস ময্ােনজার, DDA েকস িরেসাসর্ ময্ােনজার, 
অথবা HCS েসাশয্াল সািভর্ স ে�শািল�েক েকেসর কম� বলা হয়। 

আপনার অিধকারসমূহ 

আপনার এই অিধকারগিল রেয়েছ: 
• মযর্াদা, স�ান সহ ও ব�নাহীন আচরণ পাওয়া; 
• আপনার স�িকর্ ত তথয্ আইন ও DSHS িনয়মাবলীর মেধয্ 

েগাপন রাখা; 
• িনযর্ািতত, অবেহিলত, আিথর্কভােব েশািষত বা পিরতয্� হেবন 

না।  এই শতর্ াবলী স�েকর্  জানেত, এখােন যান: 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-
services/types-and-signs-abuse.  আপিন বা আপনার 
পিরিচত েকউ িনযর্ািতত, অবেহিলত বা েশািষত হেল, আপনােক 
সাহাযয্ করেত পাের এমন একজন কম�র সােথ কথা বলেত 
অনু�হ কের 1-866-(End Harm) / 1-866-363-4276 
ন�ের DSHS েটাল ি� ন�ের েফান করন; 

• আপনার স�িত্তর �িত স�ানজনক আচরণ করা; 
• আপিন েপেত পােরন এবং আপনার চাওয়া বা না চাওয়া 

পিরেষবাগিল েবেছ িনেত পােরন এমন যাবতীয় পিরেষবা স�েকর্  
আপনােক বলা; 

• আপনার পিরচযর্ার পিরক�না করেত আপনার েকেসর কম�র 
সে� অংশীদািরে� কাজ করা; 

• �ে�র উত্তর িদেত অথবা আপিন চান না এমন িকছু করেত 
বাধয্ না হওয়া; 

• সং�ার িস�া� স�েকর্  িলিখতভােব অবগত হওয়া এবং আপনার 
পিরচযর্া পিরক�না বা সমথর্ন পিরক�নার একিট �িতিলিপ পাওয়া; 

• আপিন ও আপনার েকেসর কম� সহমত না হেল একজন 
সুপারভাইজােরর সে� কথা বলা; 

• একিট অিভেযাগ জানােনা সে�ও একিট �শাসিনক শনািনর 
অনুেরাধ করা; 

YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES WHEN YOU RECEIVE SERVICES 
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েকেসর কম�র দািয়�সমূহ 

আপনার েকেসর কম� এগিল করার জনয্ দািয়��া�: 

• আপনার সে� মযর্াদা ও স�ানজনক আচরণ করা; 

• আপনার েগাপনীয়তা বজায় রাখা; 

• ALTSA ও DDA আপনার জনয্ কী করেত পাের বা পাের না; 

• আপনার সহায়তার �র িনধর্ারণ করার এবং আপিন েকান 
পিরেষবাগিলর মেধয্ েথেক েবেছ িনেত পােরন তার িস�া� 
েনওয়ার মূলয্ায়ন করেত আপনার ও অনয্েদর েথেক তথয্ েনওয়া। 

 মূলয্ায়নিটেত আপনার শি�, সীমাব�তা, ল�য্সমূহ ও 
পছ�গিল অ�ভুর্ � করা হেব।   

 এই মূলয্ায়েন আপিন ইিতমেধয্ই েয সাহাযয্ পাে�ন অথবা 
পিরবােরর বা অনয্ েকােনা সং�ার েথেক েপেত পােরন এবং 
আপিন কীভােব েসই পিরেষবা েদওয়া েহাক বেল চান তা 
অ�ভুর্ � করা হেব; 

• বয্ি�গত পিরচযর্ায় সহায়তার িদকিট েদেখ এবং আপনার বয্ি�গত 
ল�য্সমূহ, পছ�গিল ও েবেছ েনওয়ােক অ�ভুর্ � কের এমন একিট 
পিরচযর্া পিরক�না বা সমথর্ন পিরক�না িবকােশ আপনােক 
সহায়তা করা; 

• �িত বছর বা আপনার অব�ার বদল ঘটেল আপনার পিরচযর্া 
পিরক�না বা সমথর্ন পিরক�না আপেডট করেত আপনার ও 
অনয্েদর েথেক তথয্ েনওয়া; 

• েয তেথয্র �েয়াজন তা েদওয়ার জনয্ আপনােক যেথ� সময় 
েদওয়া; 

• উ�ূত হেল আপনার পিরচযর্া পিরক�না বা সমথর্ন পিরক�নার 
সমসয্াগিলেক েদখা; 

• আপনার অিধকারেক স�ান েদওয়া এবং আপনার মানিসক, 
িনউেরালিজকাল, সংেবদী বা শারীিরক �িতব�কতা থাকেল 
পিরেষবাগিল �েবশসাধয্ করেত েবিশ কের সাহাযয্ �দান করা; 
এবং 

• আপিন িনেজ খঁুেজ না েপেল আপনােক একজন েযাগয্ �দানকারী 
খঁুেজ িদেত সাহাযয্ করা। 

অি�ম িনেদর্শনা (Advance Directives) 

আপনার অি�ম িনেদর্শনা ��ত করার অিধকার রেয়েছ।  অি�ম 
িনেদর্শনার মেধয্ আপনার �া�য্-পিরচযর্ার জনয্ জীব�শার উইল অথবা 
কােয়িম পাওয়ার অব অয্াটিনর্ অ�ভুর্ � করা েযেত পাের।  অি�ম িনেদর্শনা 
আপনার িচিকৎসা এবং/অথবা মানিসক �া�য্-পিরচযর্ার স�েকর্  আপনার 
ই�ােক সংে�েপ �কাশ কের যার মেধয্ পেড় আপনার িচিকৎসা, মানিসক 
�া�য্-পিরচযর্া অথবা শলয্-িচিকৎসা �হণ বা �তয্াখয্ান করার অিধকার, 
যখন আপনার এই িস�া�গিল েনওয়ার মেতা মানিসক স�মতা থাকেব 
না।  আপিন েয েকােনা সময় আপনার অি�ম িনেদর্শনা �তয্াহার কের 
িনেত পােরন। 

 েভাটার িনব�ীকরণ পিরেষবা 

1993 সােলর জাতীয় েভাটার িনব�ীকরণ আইন(National Voter 
Registration Act)-এ সবকিট ে�েটর তােদর জন-সহায়তা দ�রগিলর 
মাধয্েম েভাটার িনব�ীকরণ �দােনর �েয়াজন।  িনবি�ত করার 
আেবদন করা অথবা েভাট েদওয়ার জনয্ িনবি�ত হেত অ�ীকার করা 
এই সং�ািটর �ারা আপনােক �দত্ত পিরেষবাগিলেক বা সুিবধার 
পিরমাণেক �ভািবত করেব না।  আপিন যিদ চান েয েভাটার 
িনব�ীকরণ ফমর্ পূরণ করেত আপনােক সাহাযয্ করা েহাক, তাহেল 
আমরা আপনােক সাহাযয্ করেবা।  আপনার িনবি�ত করা অথবা 
িনবি�ত হেত অ�ীকার করার িস�া� েগাপন রাখা হেব এবং তা েকবল 
েভাটার িনব�ীকরেণর উে�েশয্ই বয্বহার করা হেব।  আপিন যিদ 
িব�াস কেরন েয েকউ আপনার িনব�ন করার বা েভাট েদওয়ার জনয্ 
িনব�ন করেত, িনব�ন করা বা েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করার 
জনয্ আেবদন করার িস�া� েনওয়ার ে�ে� আপনার েগাপনীয়তার 
অিধকার বা আপনার িনেজর রাজৈনিতক দল বা অনয্ানয্ রাজৈনিতক 
পছ� েবেছ েনওয়ার আপনার অিধকাের হ�ে�প কেরেছ, আপিন একিট 
অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: 

 
  Washington State Elections Office 
  PO Box 40229 
  Olympia WA 98504-0229 
  1-800-448-4881 
 
আপনার �া�র 
 
আপিন িনেজর অিধকার ও দািয়�সমূহ এবং আপনার েকেসর কম�র 
দািয়�সমূহ স�েকর্  বুেঝ িনেয় থাকেল নীেচর লাইেন �া�র করন। 

 
 

  
�াহেকর �া�র 
 

       
তািরখ 
 

  
আইিন �িতিনিধর �া�র 
 

       
তািরখ 

 

 

�াহক ও কমর্চারীেদর জনয্ িব�ি� (িশেরানাম VI ও VII) ওয়ািশংটন ে�ট িডপাটর্ েম� অব েসাশয্াল অয্া� েহলথ সািভর্ েসস একিট সমান সুেযাগ �দান 
করা িনেয়াগকতর্ া এবং বয়স, িল�, েযৗন ৈবিশ�য্, িল�, িল� পিরিচিত/অিভবয্ি�, ৈববািহক ি�িত, জািত, ধমর্মত, বণর্, মূল জািত, ধমর্ বা িব�াস, 
রাজৈনিতক অ�ভুর্ ি�, সামিরক ি�িত, স�ানজনকভােব অবয্াহিত পাওয়া �া�ন ৈসিনক, িভেয়তনাম যুগ, স�িত িবি�� বা অনয্ানয্ সুরি�ত �া�ন 
ৈসিনক ি�িত, েকােনারকম সংেবদী, মানিসক, শারীিরক �িতব�কতা অথবা েকােনা �িতব�ী বয্ি�র �ারা �িশি�ত গাইড কুকুেরর বা অনয্ েকােনা 
পিরেষবা পশর বয্বহার, সমান েবতন বা িজনগত তেথয্র িভিত্তেত েকােনারকম িনেয়ােগর, এর কাযর্�েমর অথবা পিরেষবাগিলর ে�ে� ব�না কের না। 



এেদর েপশ করা পিরেষবাগিল পাওয়ার সময় আপনার অিধকার ও দািয়�সমূহ 
বাধর্কয্ ও দীঘর্েময়ািদ সমথর্ন �শাসন (Aging and Long-Term Support Administration) এবং �মবধর্মান �িতব�কতা �শাসন 

(Developmental Disabilities Administration) 

িনেদর্শাবলী 

1. �াথিমক CARE মূলয্ায়ন স�ূণর্ করার ও পিরচযর্া পিরক�না বা সমথর্ন পিরক�নার পযর্ােলাচনা করার সময় ফমর্িট �ােয়ে�র 

কােছ উপ�ািপত করন।  �ােয়� ইিতমেধয্ই পিরেষবা েপেত থাকেল এবং ফেমর্র এই সং�রণিটেত আেগ েথেক �া�র না কের 
থাকেল পরবত� মলূয্ায়েন ফমর্িট �ােয়ে�র কােছ উপ�ািপত করন।  �ােয়ে�র অিধকার ও দািয়�সমহূ স�েকর্  েকােনা �ে�র 

উত্তর িদেত �ােয়ে�র সে� ফমর্িটর পযর্ােলাচনা করন। 

2. বাধর্কয্ ও দীঘর্েময়ািদ সমথর্ন �শাসন এবং �মবধর্মান �িতব�কতা �শাসেনর েপশ করা পিরেষবাগিল পাওয়ার সময় �ােয়ে�র 

অিধকার ও দািয়�সমেূহর েবাধ িচি�ত করেত ফেমর্র দিুট �িতিলিপেত �ােয়ে�র বা �ােয়ে�র �িতিনিধেক িদেয় �া�র কিরেয় 
িনন।   

3. মুি�ত ফাইল বা নিথ পিরচালনা বয্ব�া (DMS)-েত একিট �িতিলিপ রাখুন ও অনয্ �িতিলিপিট �ােয়�েক িদন। 
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