
 

ماف و بھرپرسیارێتییھکانی ئێوە لھ کاتێکدا کھ لھ خزمھتگوزاریھکانی 
فھرمانگھی بھسا�چوویی و پاڵپشتی درێژخایھن و  پێشکھشکراو لھالیھن 

 فھرمانگھی کھمئھندامییھ تاکھکھسییھکان کھڵک وەردەگرن
Your Rights and Responsibilities When You Receive Services 
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and 

Developmental Disabilities Administration 

 ناوی مشتھری
      

 ACESژمارەی پێناسی 
      

 خزمھتگوزارییھکانی بھردەست 
ان ئێوە ئھو مافھتان ھھیھ کھ لھ نێوان ئھو خزمھتگوزارییانھی کھ مافی وەرگرتنیت

ئھو  . ئھم خزمھتگوزارییانھ، دڵخوازانھ و ئارەزوومھندانھن. ھھیھ، ھھڵبژێرن
خزمھتگوزارییانھی کھ فھرمانگھی بھسا�چوویی و پاڵپشتی دریژخایھن  

)ALTSA ( و فھرمانگھی کھمئھندامییھ تاکھکھسییھکان)DDA (  ،پێشکھشی دەکھن
 . رەنگھ ھھموو پێداویستییھکانی ئێوە چارەسھر نھکھن

ALTSA   وDDA  لھو شوێنانھی خوارەوەدا، خزمھتگوزاریی پێشکھش دەکھن: 
ماڵی بھسا�چووان، ناوەندیی چاودێریی، ناوەندیی سستھریی، ناوەندیی   •

خزمھتگوزاریی پێشکھوتووانھ، ماڵی ھاوڕێیھتی، بھخێوگھی مندا�ن،  
ناوەندیی نیشتھجێبوونی پھسھندکراو و خاوەن فھرمانبھر، تایبھتی مندا�ن،  

 ؛ یان ICF/IDs، ماڵھکانی فێرکاریی بھکۆمھڵ،  DDAبھکۆمھڵھکانی  ماڵھ
خزمھتگوزاریی   DDAو   ALTSA :تێبینی .ماڵی ئھو کھسھ بۆخۆی •

کاژێرە و خاوەن تێچوو لھ ماڵی ئھو کھسھ   24چاودێریی تاکھکھسی 
کاژێرە رەچاو بکرێت،   24ئھگھر چاودێریی .  بۆخۆیدا، پێشکھش ناکھن

 . ییھکانی تر لھبھرچاو بگیردرێندەبێت بژاردە خزمھتگوزار

بھ بێ ترس لھ ھھرجۆرە زیانێک سکا� بکھن، تھنانھت ئھگھر   • 
 دۆزگھریی فھرمانگھییتان داوا کردووە؛

لھگھڵ    1-888-201-1014لھ رێگای پھیوەندیی کردن بھ ژمارەی   •
 پارێزەر قسھ بکھن؛

 رەتکردنھوەی ھھموو خزمھتگوزارییھکان؛  •
ئینگلیزی یان تێگھیشتن لھوە کێشھتان  ئھگھر لھ قسھکردن بھ زمانی  •

ھھبێت، خزمھتگوزاریی وەرگێڕی زارەکی بھ شێوەی خۆڕایی  
 پێشکھشتان دەکرێت؛

ھھڵبژاردن، دەرکردن یان گۆڕانی پێشکھشکاری خزمھتگوزاریی   •
 خاوەن مھرجھکان؛ و 

وەرگرتنی دەرەنجامھکانی پشکنینی پێشینھ بۆ ھھرکام لھو   •
 . ھ ھھڵیدەبژێرنپێشکھشکارانھی خزمھتگوزاریی ک

 بھرپرسیارێتییھکانی ئێوە 
 : بھرپرسیارێتییھکانی ئێوە بریتین لھ

رێگھ بدەن بھ بھرپرسی دۆسیھ کھ ھھڵسھنگاندنی ئێوە النیکھم بھ   •
 شێوەی سا�نھ لھ شوێنێکدا کھ بۆ ئێوە ھاسانترە، جێبھجێ بکات؛

رێگھ بدەن بھ بھرپرسی دۆسیھ کھ النیکھم بھ شێوەی سا�نھ،   •
 وێنی ژیانی ئێوە بکات؛سھردانی ش

زانیاریی تھواو لھبۆ تھواوکردنی ھھڵسھنگاندنی خۆتان پێشکھشی ئێمھ   •
 بکھن؛

ئھگھر کھسێکی تر لھسھر بابھتھ پزیشکی یان پێوەندیدار بھ داراییھکان   •
 بڕیارتان بۆ دەدات، بابھتھکھ بھ بھرپرسی دۆسیھکھ رابگھیھنن؛

خۆتاندا بھشداریی بکھن    لھ پھرەپێدانی گھ�ڵھی چاودێریی یان پاڵپشتی •
 و واژۆی بکھن؛

لھم بابھتھ تێبگھن کھ نابێت بھ پێشکھشکاری خزمھتگوزاریی ئێوە بۆ   •
ئھو خزمھتگوزاریانھی یان کاژێرگھلێک کھ رێگھپێدراو نییھ، پارە  

 بدەن؛
 گھ�ڵھی چاودێریی لھشساخی خۆتان ھھڵبژێرن؛ •
یھ،  یھکێک لھ پێشکھشکارانی خزمھتگوزاریی کھ مھرجھکانی ھھ •

 ھھڵبژێرن؛
 شوێنکارێکی دڵنیا دابین بکھن؛ •
پشکنینھ جێبھجێکراوەکان لھ بواری پێشینھکانی پێشکھشکاری   •

 خزمھتگوزاریی، بھ نھێنی راگرن؛
ئھگھر کێشھیھکتان لھگھڵ پێشکھشکاری خزمھتگوزاریی خۆتان ھھیھ   •

یان ئھوەی کھ بھپێی کاژێرە وتراوەکان لھالیھن پێشکھشکاری  
خزمھتگوزاریی وەرناگرن، بھرپرسی دۆسیھکھ   خزمھتگوزارییھوە، 

 ئاگادار بکھنھوە؛
ئھگھر بھشێک لھ تێچووەکانی چاودێریی بھ ئھستۆی ئێوەیھ، ھھموو   •

 مانگێک تێچووی پێشکھشکاری خزمھتگوزاریی بدەن؛  
 بھ جۆرێ ھھڵسوکھوت مھکھن کھ بۆ کھسێک مھترسی پێکبھێنن؛ و  •
کھات، بھرپرسی  ئھگھر لھو بابھتانھی خوارەوەدا گۆڕانێک پێ •

 : دۆسیھکھی خۆتان ئاگادار بکھنھوە
 بارودۆخی پزیشکیی؛ 
   یارمھتییھک کھ لھالیھن خێزان یان دیکھی دامھزراوەکانھوە

 وەریدەگرن؛
  شوێنێ کھ تێیدا دەژین؛ و 
 بارودۆخی دارایی ئێوە . 

  DDA  سھرچاوەکانی دۆسیھی ی ئێوە، بھڕێوەبھری  AAAبھڕێوەبھری دۆسیھی  
بھرپرسی  لھم بھڵگھنامھدا،  HCSوزاریی کۆمھ�یھتی یان پسپۆڕی خزمھتگ

 . پێ دەگوترێتدۆسیھی 
 مافھکانی ئێوە 

 : مافھکانی ئێوە بریتین لھ
بھ رێز و حورمھتھوە و بھ بێ ھھ�واردن لھگھڵتان ھھڵسوکھوت   •

 بکرێت؛
  DSHSزانیارییھکانی پێوەندیدار بھ ئێوە لھ سنووری یاسا و رێساکانی  •

 ؛دا بھ نھێنی راگیردرێت
نھکھونھ بھر ئاکاری خراپ، سھرنج نھدان، چھوساندنھوە لھ باری   •

سھردانی ئھم بھستھرە   بۆ باسی ئھم چھمکانھ  داراییھوە و بھرە� نھکرێن؛
and-home/https://www.dshs.wa.gov/altsa-بکھ: 

abuse-signs-and-services/types-community.    ئھگھر
ئێوە یان کھسێک کھ دەیناسن، کھوتووەتھ بھر ئاکاری خراپ، سھرنج  

نھدان یان چھوساندنھوە لھ باری داراییھوە، تکایھ بھ تھلھفۆنی خۆڕایی  
1-866-(End Harm) / 1-866-363-4276  وەندی بکھن بھ  پھی

DSHS- انێت یارمھتی ئێوە بدات،  بھرپرسێ کھ دەتوەوە تاکو لھگھڵ
 قسھ بکھن؛

 بھ رێزەوە لھگھڵ داراییھکانی ئێوە ھھڵسوکھوت بکرێت؛ •
ھھموو ئھو خزمھتگوزارییانھی کھ دەتوانن وەریانگرن پێتان   •

رابگھیھندرێت و خۆتان ئھو خزمھتگوزارییانھی کھ دەتانھوێت یان  
 ھھڵبژێرن؛  ناتانھوێت، 

ریی خۆتان  ھ بۆ خزمھتگوزاریی چاودێبھ ھاوکاری بھرپرسی دۆسی •
 بھرنامھ داڕێژن؛

زۆرتان لێ نھکرێت بۆ وە�مدانھوەی ئھو پرسیارانھی کھ ناتانھوێت   •
 وە�میان بدەنھوە یان جێبھجێکردنی کارێ کھ ناتانھوێت بیکھن؛

لھ  بڕیارەکانی دامھزراوەکھ بھ نووسراوەیی وەرگرن و کۆپییھک  •
 ڵھی پاڵپشتی خۆتان وەرگرن؛پوختھی گھ�ڵھی چاودێریی یان گھ�

ئھگھر لھگھڵ بھرپرسی دۆسیھ رێناکھون لھگھڵ سھرپھرشتێک قسھ   •
 بکھن؛

 تھنانھت ئھگھر سکا�تان کردووە، داوای دۆزگھریی فھرمانگھیی بکھن؛ •
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 ئھرکھکانی بھرپرسی دۆسیھ 
 : ئھرکھکانی بھرپرسی دۆسیھ بریتین لھ 

 بھ رێز و حورمھتھوە لھگھڵتان ھھڵسوکھوت بکات؛ •
 ھھرێمی تایبھتی ئێوە بپارێزێت؛ •
دەتوانن یان ناتوانن پێشکھشیان   DDAو  ALTSAئھو کارانھی کھ  •

 بھ ئاگاداری ئێوە رابگھینێت؛بکھن، 
و دیتران ھھندێ زانیاریی کۆ بکاتھوە تاکو ئاستی یارمھتییھکان  ێوە لھ ئ •

دیاریی بکات و لھسھر ئھو خزمھتگوزارییانھی کھ دەتوانن ھھڵیانبژێرن،  
 . بڕیار بدات

   ،ئھم ھھڵسھنگاندنھ بریتی دەبێت لھ خاڵھ بھھێزەکان، سنوردارێتییھکان
 .  ئامانجھکان و پێشترێتییھکان

  ،یارمھتییانھی کھ لھ پێشھوە وەریاندەگرن و یان  ئھو  ئھم ھھڵسھنگاندنھ
دەتوانن لھ رێگای خێزان یان دیکھی دامھزراوەکانھوە وەریانگرن و  

ارییھکان بھ چ شێوازێک  ھھروەھا ئھوەی کھ دەتانھوێت خزمھتگوز
 جێبھجێ بکرێن، لھبھردەگرێت؛

ی  بوارلھ پێکھێنان و پھرەپێدانی گھ�ڵھیھکی چاودێریی یان پاڵپشتی کھ لھ   •
چاودێریی تاکھکھسیدا یارمھتی ئێوە بدات و بریتییھ لھ ئامانجھکان،  

 پێشترێتییھکان و ھھڵبژاردنھ تاکھکھسییھکانی ئێوە، یارمھتی ئێوە بدات؛
ڵێک یان کاتێ کھ ھھلومھرجی ئێوە دەگۆڕدرێت، لھ ئێوە و  ھھموو سا •

وە  دیتران زانیاریی وەرگرێت تاکو گھ�ڵھی چاودێریی یان پاڵپشتی ئێ
 ھڕۆژ بکاتھوە؛ب

 کاتی تھواو بھ ئێوە بدات کھ زانیارییھ پێویستھکان پێشکھش بکھن؛ •
ئھگھر ھھندێ کێشھ لھ بواری گھ�ڵھی چاودێریی یان گھ�ڵھی پاڵپشتی   •

 وەدا پێکبێت، تاوتوێیان بکات؛ئێ
رێز لھ مافھکانی ئێوە بگرێت و ئھگھر ئێوە تووشیاری ئاڵۆزیی دەروونی،   •

ستھیین، بۆ دەسڕاگھیشتن بھ  ن جھ عھسھبی، ھھستیی یا
 خزمھتگوزارییھکان، زیاتر یارمھتی ئێوە بدات؛ و 

ئھگھر نھتوانن پێشکھشکارێکی خزمھتگوزاریی خاوەن مھرجھکان   •
 . بوارەدا یارمھتی ئێوە بداتبدۆزنھوە، لھم 

 فھرمانھکانی پێشھکی 
انن دەتوفھرمانھکانی پێشھکی . ئێوە ئھو مافھتان ھھیھ کھ لھ پێشدا فھرمان بدەن

بریتی بن لھ نوێنھرایھتی پزیشکیی یان وەکاڵھتنامھی درێژخایھن بۆ چاودێرییھکانی  
وە سھبارەت بھ  فھرمانھکانی پێشھکی، ویستھکانی ئێ. پێوەندیدار بھ لھشساخی ئێوە

یان دەروونییھکان لھوانھ مافی وەرگرتن یان رەتکردنھوەی  /چاودێرییھ پزیشکیی و
دەروونی یان نشتھرگھریی لھو کاتھیدا کھ توانایی  اخی دەرمانھ پزیشکییھکان، لھشس

دەتوانن ھھر کاتێ کھ ویستتان،  . زەینیتان بۆ بڕیاردان نییھ، بھ کورتی پیشان دەدەن
 . ێشھکی ھھڵوەشێننھوە ئھم فھرمانانھی پ

 خزمھتگوزاریی ناونووسی دەنگدەران  
ھتھکان یالی ، ھھموو و1993یاسای نیشتمانی ناونووسی دەنگدەران پھسھندکراوی 

بھ ئھرکدار دەکات تاکو لھ رێگای نووسینگھ گشتییھکانی خۆیانھوە، ھھندێ  
.  ھاسانکاریی و ئیمکانات لھ بواری ناونووسی دەنگدەران دابین بکھن

ھشکردنی داواکاریی لھبۆ ناونووسی بۆ دەنگدان یان رەتکردنھوەی ئھوە،  پێشک
ێگای ئھم دامھزراوەوە  لھ رلھسھر خزمھتگوزارییھکان یان رادەی قازانجگھلێ کھ 

ئھگھر لھ پڕکردنھوەی فۆرمی ناونووسی  .  وەریدەگرن، کاریگھرییھکی نابێت
بڕیاری ئێوە  . ەدەیندەنگدەراندا پێویستتان بھ یارمھتی ھھیھ، یارمھتی ئێوە د 

لھسھر ناونووسی یان خۆپارێزی لھ ناونووسی، بھ نھێنی دەمێنێتھوە و تھنیا بۆ 
ئھگھر وادەزانن . ناونووسی دەنگدەران بھکار دەھێنرێت ر بھئامانجھکانی پێوەندیدا

کھ کھسێک لھ مافی ئێوە بۆ ناونووسی یان خۆپارێزیی لھ ناونووسی لھبۆ  
ھرێمی تایبھتی ئێوە لھ بواری بڕیاردان بۆ ناونووسی دەنگدان، مافی پاراستنی ھ 

زبی ی حێداواکاریی ناونووسی بۆ دەنگدان یان مافی ئێوە بۆ ھھڵبژاردنبۆ یان 
سیاسیتان یان دیکھی پێشترێتییھ سیاسییھکانتان دەستێوەردانی ھھبووە، دەتوانن لھ  

 : رێگای خوارەوە سکا� بکھن
 
  Washington State Elections Office 
  PO Box 40229 
  Olympia WA 98504-0229 
  1-800-448-4881 
 

 واژۆی ئێوە 
 

روەھا ئھرکھکانی بھرپرسی و ھھئھگھر لھ ماف و بھرپرسیارێتییھکانی خۆتان 
 . دۆسیھ تێگھیشتن، لھسھر ھێڵی خوارەوە واژۆ لێدەن

 
 
  

 واژۆی مشتھری 
 
       

 رێکھوت 
 
  

 واژۆی نوێنھری یاسایی 
 
       

 رێکھوت 
 
 

  تھ رفەد یکسان یھ ھب  ھک ھکێنکارە خاو  نۆواشنت یت یھالی و ەیداریئ  یستندروھ و ت یتیھ ھ�م ۆک یتگوزارھ) خزمVIIو   VI یشانی (ناون ندانھ و کارم انیت� ھاو  ۆب ینی بێت
  ینڕی ربەد  ر، ەندێ ج ، ی کسێس  یبار یرۆج ز،ھگڕە ن، ھم ھت  یماھبن رھسھل  یکانیھتگوزارھو خزم گرامۆکارکردن، پر یکێبوار چیھ ھ ناکات ل یاکاری ج چیو ھ تێ نێخس ەڕەد
  ھڕیش ی دوا یرانەنگاو ھج  ن، یرێد  یرەنگاوھ ج ، یربازھ س یبار  ، یاسیس ی چوونۆب ،ەڕروباویب   انی نییئا  ، ھ تنام� و نگ، ڕە ز، ۆھ ك، ھڵھ چڕە ، ی ریرگھھاوس  یبار  ، ییسھک
  شقھم یگھس  یرھنێ کارھھب  انی ھییستھ ج انی یروونەد  یندامھ مئھک ك، یھاریست ھھ  رھھ یبوون   زراو، ێپار  خۆرودبا ینگاورھج ی سانھ ک انی ەو ۆابیج  ھانییدوا مھل  تنام، ڤێ
.   ەییماوۆب یاری زان انی  تێدرە د ەیپار یکسانیھ   ھب  ت، ێ ب ندام ھمئ ھک ھک ەو ھکێسھک نیھال ھل ەڵ ئاژ یزارتگوھ خزم انی کراوێپ



 

 

 مھتگوزاریھکانی پێشکھشکراو لھالیھن ماف و بھرپرسیارێتییھکانی ئێوە لھ کاتێکدا کھ لھ خز
 ن کھڵک وەردەگرن یھکافھرمانگھی بھسا�چوویی و پاڵپشتی درێژخایھن و فھرمانگھی کھمئھندامییھ تاکھکھسی

 رێنوێنییھکان 

پاڵپشتییھ، ئھم فۆرمھی پێی   لھ کاتێکدا کھ مشتھری خھریکی جێبھجێکردنی ھھڵسھنگاندنی چاودێریی سھرەتایی و پێداچوونھوەی گھ�ڵھی چاودێریی یان گھ�ڵھی .1
.  ۆ نھکردووە، لھ ھھڵسھنگاندنی دواتردا فۆرمھکھی پێ بدەنواژ ئھگھر مشتھری لھ پێشھوە خزمھتگوزاریی وەردەگرێت و پێشتر ئھم وەشانھ لھ فۆرمھکھی. بدەن

 . سیارێتییھکانی مشتھری وە�م بدەنھوەلھگھڵ مشتھرییھکھ فۆرمھکھ چاولێکھنھوە تاکو ھھموو پرسیارەکانی پێوەندیدار بھ مافھکان و بھرپر

شاندەری تێگھیشتن لھ مافھکان و بھرپرسیارێتییھکانی مشتھری لھ کاتی  و پیدوو کۆپی لھ فۆرمھکھ دەبێت لھالیھن مشتھری یان نوێنھرەکھیھوە واژۆ بکرێت تاک .2
 .  کھمئھندامییھ تاکھکھسییھکان بێتوەرگرتنی خزمھتگوزاریی لھ فھرمانگھی بھسا�چوویی و پاڵپشتی درێژخایھن و فھرمانگھی 

 .ھک بدەن بھ مشتھرییھکھ ۆپییو ک) DMS(کۆپییھکیان بخھنھ ناو دۆسیھ یان سیستھمی بھڕێوەبھرایھتی بھڵگھنامھکان  .3
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