
 

ነቲ ግልጋሎት አብ ዝረኽብሉ እዎን ዝህልዎም መስልን ሐላፊነትን 
ምምሕዳር ነዊሕ እዋን ሐገዝን አረጋዊያን ምምሕዳር አካል ጉድአት ዕብየት 

Your Rights and Responsibilities When You Receive Services 
Offered by Aging and Long-Term Support Administration and 

Developmental Disabilities Administration 

ሽም ዓሚል 
      
ቑፅሪ መላለይ ወረቀት ACES 
      

አድላይ ግልጋሎት ቀረብ 

ክረክብዎ ዝፍቀደሎም ግልጋሎት ውሽጢ ናይ ምምራፅ መስል አለዎም።  ግልጋሎት 
ብውልቀ ፋቃድ ዝወሃብ።  ምምሕዳር ነዊሕ እዋን ሐገዝን ሐገዝ አረጋዊያንን 
ምምሕዳር አካል ጉድአት ቀፃሊ ዓብየት ዝከፋሎም ጠቅላላ ድልየታቶም ንምሽፋን 
ከይሕግዞም ይክእልዩ። 
ALTSA ን DDA ግልጋሎት ዝህቦ አብ፡ 
• አብ ገዟ ጎረምሳ ቤተሰብ፡ ናይ መነባብሮ ቀረብ ግልጋሎት ሕፃናት 
መንከባከቢ፣ አብ ገዟ የዓርክቲ፣ አብ ገዟ ሕፃናት መዓበይ፣ አብ ገዟ ፋቓድ 
አፋልጦ ዝተወሃቦ፣ ቤት ፅሕፈት ሕፃናት መሕብሐቢ፣ አብ ገዟ ጉጀለ 
ዲዲኤ፣ አብ ገዟ ጉጅለ መስልጠኒ፣ ICF/IDs; ወይ 

• ወናኒ ውልቀ ገዟ።  መዘካከሪ፡  ኤኤልቲኤስኤን ዲዲኤ አብ ውሽጢ ውልቀ 
ገዟ ንወልቃዊ ግልጋት ክንክን 24 ሰዓት/መዓልቲ ክፋሊት አይፋፅምን።  
ምናልባት ናይ 24 ሰዓታት እንተደአደልዬም ካልኦት ግልጋሎት መማረፂታት 
ጠመተ ክግባር ይክእልዩ። 

 • ምናልባት አቤቱታ ምምሕዳራዊ ጠመተ ምስማዓ እንተደአሃልዋም 
ተቃወምኦም ብምቕራቦም ጉድአት ከምፅአለይ ዝብል ፍርሃት 
ብዘይብሉ የቅርቡ፤ 

• ብቑፅሪ ስልኺ 1-888-201-1014 ምስ ጠበቃኦም ይዛረቡ፤ 

• ኹሎም ግልጋሎታት ዘይምቅባል (ምክልካል)፤ 

• ምናልባት ምዝራብ ዘይክእሉ እንተኾይኑ ወይድማ ኢንግሊዝኛ ቋንቋ 
ብደንቢ ዘይርድኦም ተኾይኑ ብነፃ ግልጋት ትርጉም ዝህብ 
ይቀርቦሎም፤ 

• ብቅዓቱ ዝተሐለየ ግልጋሎት አቅራቢ ምምራፅ ምብራር ወይድማ 
ምልዋጥ፤ ድማ 

• ግልጋሎት ከቅርበሎም ዝመርፅዎ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ስብ ቅድመ 
ታሪኹ ንምፋላጥ ቁፅፅር ንምግባር እንትደልዩ ይረክቡ። 

ውልቀ ሐላፊነታቶም 
ውልቀ ሐላፊነቶም ን፡ 

• ውልቀ ፅንዓቶም ብዋኒን ስራሕተኛ አብዝመርፅዎ ቦታ እንተወሐደ 
አብ ዓመት ክጠናቅቅ ይገብሩ፤ 

• ርኢቶ ዋኒን ስራሕተኛ ናይ ውልቀ መነባብሮ ሁዋሁ አመልኪቱ 
አንተወሐደ አብ ዓመት ከዋድድ ይነብሩ፤ 

• ወልቂ ፅንዓት ንምወዳእ ሙሉእ ሐበሬታ መረዳእታ ይህቡና ፤ 
• ምናልባት ዝኾነ ስብ ሕክምና ወይድማ ወሳነ ፋይናንስ 

እንተደአጌሩሎም ንዋኒን ስራሕተኛኦም ይንገሩ፤ 
• አብ ውልቀ ክንክን ዕብየት ወይድማ ትልሚ ሐገዝ ብምስታፋ እዚ 

ይፈርሙ፤ 
• ሐላፊነት ዘይሃብዎ ግልጋሎት ወይድማ ሰዓታት ግልጋሎት 

ንግልጋሎት አቅራቢ ክፋሊት ከምዘይወሃቦ ልብ ይበሉ፤ 
• ውልቀ ጥዕና ሐለዋ ምምራፅ፤ 
• ብቅዓቱ ዝሐለወ ግልጋሎት አቅራቢ ምምራፅ፤ 

• ንምስራሕ ዝምቸው ስራሕ ምቕራብ፤ 
• ቅድመ ታሪኽ ግልጋሎት አቅራቢ መቆፃፅሪ ብወልቃ ምሕጋዝ፤ 
• ምናልባት ምስ ግልጋሎት አቅራቢ ፅገም እንተአጋጢሙ ንዋኒን 

ስራሕተኛ ይንገሩ ወይድማ ምናልባት ብግልጋሎት አቅራቢ ሕቶ 
ዝቀረብሎም ስዓት ግልጋሎት እንተዘይረኪቦም ንዋኒን ስራሕተኛ 
ይንገሩ፤ 

• ምናልባት ንወልቂ ክንክን ንክሕግዚም ዝከፋሉ እንተኮይኖም አብ 
ሕድሕድ ወርሒ ንግልጋሎት አቅራቢ ይክፈሉ፤  

• ንዝኾነ ይኹን ስብ ሐደጋ ከብፅሕ ዝክእል ምንቅስቃስ እትንቀሳቀስ፤ 
• ምናልባት መስል ኹነታት ለወጢ እንትሎ ንዋኒን ስራሕተኛ ይንገርዎ፡ 

 ስለ ወልቀ ኹነታት ሕክምና፤ 
 ካብ ቤተሰብ ወይድማ ካልኦት ኤጀንሲታት ዝረከብዎ ሐገዝ፤ 
 አበይ ከምዝነብሩ ወይድማ፤ 
 ኹነታት ውልቀ ፋይናንስም። 
 

ስራሕ አመራርሐ ዋኒን ውልቀ AAA ስራሕ አመራርሐ ፋልፋል ዋን ዲዲኤ 
ወይድማ ኤችሲኤስ ማሕበራዊ ግልጋሎት ስፒሻሊስት አብዚ ሰነድ ዋኒን ስራሕተኛ 
ይበሃል። 
ውልቀ መስላት 
ውልቀ መስላቶም ዝኾኑ፡ 

• ብዘይ አድልዎ መስሎምን ክብሮም ብዝሐለየ ምግልጋል፤ 
• አብ ውሽጢ ውሱን ሕጊታትን ዲኤስኤችኤስ ደንቢታት ስለ ውልቀ 

መንነት ዘሎ ሐበሬታ ሐሊዩ ምሐዝ፤ 
• ዘይምህሳይ፡ ሸለለይ ዘይምባል፡ ፋይናንሳዊ ዘይምምዝማዝ ወይ 

ዘይምግዳፍ  ናይዞም ቃላት መግለፂ እንተድኣ ደሊኻ 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-
community-services/types-and-signs-abuse ጎብንይ፡፡  
ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ጥቕዓት፡ ሸለልትነት ወይ ምዝመዛ 
እንተጋጢሙ ብኽብረትካ ምስ ዝሕግዘካ ሰራሕተኛ ንምዝርራብ ናብ ነፃ 
መስመር DSHS 1-866-(End Harm) / 1-866-363-4276 
ደውል፡ 

• ውልቀ ንብረታቶም ብክብሪ እናተገልገለ ድዩ፤ 
• ጠቅላላ ክረክብዎ ዝደልዩ ግልጋሎትን ዝመርፅዋ ወይድማ ዘይመርፅዎ 

ዓይነት ግልጋሎት ይንገሮም፤ 
• አብ ውልቀ ትልሚ ክንክን ምስ ዋኒን ስራሕተኛ ብአጋርነት ይስርሑ፤ 
• ሕቶታት ንክምልሱ ተባሂሉ ፅዕንቶታት አይግበርን ወይድማ ክግበር 

ዘይደልይዎ ነገር አይግበርን፤ 
• ውሳኔ ኤጀንሲ ብፅሑፋ ይንገሮም ከምኡውን ውልቀ ትልሚ ክንክን 

አመልኪቱ ኮፒ ይበፅሐምን ወይድማ መጠቃላሊ ትልሚ ሐገዝ ኮፒ 
ይበፅሐም፤ 

• ምናልባት ምስ ዋኒን ስራሕተኛኦም እንተደአዘይተስማሚዓም ምስ 
ተቆፃፃሪ ይመያየጡ፤ 

• ምናልባት ክቃወምዎ ዝደልዩ ነገር እንቲደአሃልዩ ብምምሕዳር ክስማዕ 
አቤቱታ ምቅራብ፤ 
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ሐላፊነታት ዋኒን ስራሕተኛ 
ሐላፊነት ዋኒን ስራሕተኛ ዝኾኑ፡ 

• መስሎምን ክብሮም ሐልዩ ምትእንጋድ፤ 
• ወልቂ ሚስጥራቶም ምህላይ፤ 
• ALTSA ን ዲዲኤ እንታምኻኖም ምንጋር ንዓርሶም እንታይ 

ከምዝገብረሎም ምንጋር፤ 
• ብርኪ ክቀርበሎም ዝግባእ ሐገዝ ንምንፃር ካብ ዓርሶምን ካልኦት ፅንዓት 

መረዳእታ ምርካብን እንታይ ዓይነት ግልጋሎት ከምዘድልዬም ወሳነ 
ምሃብ። 
 እዚይ ፅንዓት ወልቀ ጥንካረ ወሰን ሾቶን መብርሂ ዘካተተ ይከውን።   
 እዚ ፅንዓት እናረከብዎ ዘሎ ሐገዝ ዘካተተ ይኸውን ወይድማ ካብ 

ቤተሰብ ወይድማ ኤጀንሲታት ዝረክብዎን እቲ ግልጋሎት ብከመይ 
ክከውን ከምዝደልዩ ዝሐወሰ እዩ፤ 

• ትልሚ ጥዕና ሐለዋ ክንክን ንምዓባይ ሐገዝ ይገብሩ ወይድማ ምስ ወልቀ 
ጥዕና ክንክን ሐገዝ ትልሚ ንምሕጋዝ ይዋፈሩ ከምኡውን ወልቀ ሸቶኦም 
መላለይን ምርጫታት ዘካተተ ንምዓዋት ይዋፈሩ፤ 

• ስለ ወድዓዊ ወልቀ ትልሚ ክንክን ሐበሬታ መረዳእታታት ካብ ዓርሶም 
ካልኦት ምርኻብ ወይድማ አብ ሕድ ሕድ ዓመት ናቲ ትልሚ ምሕጋዝ 
ወይድማ ኹነታቶም እንትልወጥ ምሕጋዝ፤ 

• አድላይ ዝኾነ መረዳእታታት ንከቅርቡ እኹል እዋን ምሃብ፤ 
• አብ ትልሚ ክንክን ዘለዎ ፅገማት ምእላይ ወይድማ እንትልዓሉ ትልሚ 

ሐገዝ ምግባር፤ 
• መሳላቶም ብምሕላው ዝሐሽ ሐገዝ ብምቕራብ ምናልባት እንተደአ ናይ 

ስነ-አእምሮ ኔሮሎጂ ሴንሴር ወይድማ አካላዊ ፅገም እንተሃልይዋም 
መፋታሕ ከምኡውን፤ 

• እቲ ሐገዝ ብቕዓት ብዘልዎ አቅራቢ ግልጋሎት ሐገዝ እንተዘይረኪቦምን 
ምናልባት ካብዚ ሐዲኡ እንተዘይረኪቦም። 

ዝለዓለ ክፋሊ መምርሒ 
ዝለዓለን ዝሐሽ ቁፅፅር መሐወር ናይ ምግባር መስል አለዎም።  እዚ ዝለዓለ ቁፅፅር 
መናልባት ፅቡቕ መነባብሮ ወይድማ ንጥዓና ሐለዋ ዘድሊ ስልጣን ውክልና ዘካቲት 
እዩ።  እዚ ዝለዓለን ዝሐሽ መሐወር ቁፅፅር ስለ ዝምነይዎ ሕክምና ወይድማ ናይ ስነ 
አእምሮ ሐለዎ ጥዕና መጠቃለሊ ዝሐዘን መስል ናይ ምቕባልን ወይድማ ምቕዋም 
ሕክምና ስራሕ አእምሮ ወይድማ ክትትል ቀዶ ጥገና ዘጠቃላላ እዩ እዚኦም 
ንምግባር ዓቕሚ ምወሳን ስነ-አእምሮ እንተደአዘይሃልዎም።  አብ ዝኾነ እዋን እዚ 
መሐወር ቁፅፅር ክነፅግዎ ይክእሉ። 

 ግልጋሎት ምዝገባ መረፃ 
ናይ 1993 ብሔራዊ ሕጊ ምዝገባ ድምፂ ምሃብ ጠቅላላ ግዝኢታት ብቤት 
ጽሕፈት ሐገዝ ሕዝቢታት ሐገዝ አኬሉ ሐገዝ ምዝገባ ድምፂ ምሃብ ይረክቡ።  
ንምምዝጋብ መመልከቲ ምቕራብ ወይድማ መረፃ ንምምረፃ ንምምዝጋብ ዝግበር 
ዝንባለ አብ ግልጋሎት ዘምፅኦ ፅዓንቶ የለን ወይድማ ብኤጀንሲታት ዝቀርቦሎም 
መጠን ጥቅሚታት ፅዓንቶ አየምፅእንዩ።  ምናልባት አብ ቕጥዒ ምዝገባ ድምፂ 
ምሃብ ምምላእ ሐገዝ እንተደልዬም ንሕና ክንሕግዞምንክእል።  ንምምዝጋብ 
ዘለዎም ዝንባለ ብሚስጥራዊነት ዝሐለው እዩ ከምኡውን ጥቅሙ ዝውዓል 
ንግልጋሎት ድምፂ ምሃብ ጥራሕ እዩ።  አብ መስል ሞዝገባ ዝከነ ይኹን ሰብ 
ጣልቃ እንተደአአትዊሞን መሰራዋሞ ወይድማ ክመርፅ ዝንባለ እንተሃሊዋሞ 
መሰል ሞ ሞዝገባ ወይድማ ሞሞልካት መረፃ ወልቀ መሰልዩ፡፡ ወይድማ 
ዝደለይዋ ፖለቲዳ ፓርቲ ናይ ሞመራፅ መሰል አልዋሞ ከሞኡውን አብ ካሊል 
ፓርቲ አቤቱታ ዘይሞ አማን ፋይል ክገብሩ ይክእሉዬሞ፡ 
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ወልቀ ፊርማ 
 
ምናልባት መስሎም እንታይ ከምዝኾነ እንተደአተረዲኦም አብታህቲ ዝርከብ 
መስመር ይፈርሙ ከምኡውን ናይ ዋኒን ስራሕተኛ ሐላፊነት እንተተረዲኦም 
ይፈርሙ። 
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ንዓማውልን ሰራሕተኛታት ምልክታ (ርእሲ VI ከምኡ ድማ VII) ዋሽንግተን ስቴት ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት ማዕረ ዕድል ዝህብ ኣስራሒ እንትኸውን ዘቕርቦም 
ኣገልግሎታት ዕድመ፡ ፆታ፡ ወሲባዊ ባህጊ፡ ፆታዊ መንነት/ኣገላልፃ፡ ኩነታት ሓዳር፡ ዓሌት፡ መበቆል፡ ቀለም፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ሃይማኖት ወይ እምነት፡ ፖለቲካዊ ቅዋም፡ 
ወታሃደራዊ ኩነታት፡ ብኽብሪ ዝተፋነወ ጡረተኛ፡ ኣብ እዋን ቪትናም፡ ኣብ ቀረባ እን ዝተፈለየ ወይ ካልኦት ናይ ጡረታ ኩነት ዘለዎ፡ ኣእምሮ፡ ኣካላዊ ስንክልና ወይ 
ዝሰልጠነ ከልቢ ምጥቃም ወይ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ኣገልግሎት እንስሳ ምጥቃም፡ ማዕረ ክፍሊት ወይ ጀነቲካዊ መረዳእታ መሰረት ገይሩ ኣድልዎ ኣይፍፅምን፡፡ 



ነቲ ግልጋሎት አብ ዝረኽብሉ እዎን ዝህልዎም መስልን ሐላፊነትን 
ምምሕዳር ነዊሕ እዋን ሐገዝን አረጋዊያን ምምሕዳር አካል ጉድአት ዕብየት 

መምርሒታት 
1. ፈላማይ ናይ ክንክን ገምጋምን ናይ ክንክን ትልሚ ወይ ደገፍ ትልሚ ዳህሳስ ኣብ ተካይድሉ እዋን እዚ ቅጥዒ ነቲ ዓሚል ኣቕርበሉ፡፡  እቲ ዓሚል ነቲ ኣገልግሎት 

ይረክብ ዘሎ እንተኾይኑን ኣብ ክፋል እዚ ቅጥዒ ክታሙ እንተዘየንቢሩ፡ ኣብ ቀፃሊ ገምጋም ነዚ ቅጥዒ ኣቕርበሉ፡፡  ብዛዕባ ናይቲ ዓሚል መሰልን ግቡእን 
ዝምልከት ዝህልዎ ሕቶታት ንምምላስ ነዚ ቅጥዒ ምስቲ ዓሚል ኮይንኩም ረኣይዎ፡፡ 

2. ዕድመ ዝደፍኡን ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍ ምምሕዳርን ናይ ዕብየት ምዝሕታል ምምሕዳር ዝቐርቡ ኣገልግሎታት ክቐርቡ ከለው ዘለዎ መሰልን ግቡኡን ከም 
ዝተረደአ ንምምልኻት ነቲ ዓሚል ወይ ናይቲ ዓሚል ተወካሊ ኣብ ክልተ ቅዳሕ ክታሙ ንኸንብር ግበር፡፡   

3. ሓደ ቅዳሕ ብወረቐት ወይ ሰነድ ማነጅመንት ሲስተም (DMS)ኣቢልካ ኣእትው ከምኡ ድማ እቲ ካልእ ቅዳሕ ነቲ ዓሚል ይወሃብ፡፡ 
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