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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 حقوقك باعتبارك عمیالً لدى إدارة إعاقات النمو

Your rights as a client of the Developmental Disabilities Administration 

عمالء اإلدارة، وال یقصد بھا التقلیل من الحقوق المنصوص علیھا في قوانین الوالیة أو القوانین  الحقوق الموضحة أدناه ھي الحد األدنى من الحقوق التي یضمنھا جمیع 
 الفیدرالیة األخرى التي قد تتضمن حقوقًا إضافیة.

أ. من قانون  71یجب على اإلدارة إخطار الفرد والممثل القانوني للفرد أو ممثل اإلقامة التكمیلیة الضروریة بالحقوق المنصوص علیھا في الفصل  )1(
عند تحدید الفرد باعتباره الفرد المستحق. ویجب أن یكون اإلخطار الذي تقدمھ اإلدارة بصیغة مكتوبة. كما یجب   2020، قانون (RCW)واشنطن المعدل 

 على اإلدارة توثیق تاریخ تقدیم اإلخطار المطلوب في ھذا القسم الفرعي. 
أ. من قانون   71یجب على اإلدارة إخطار العمیل والممثل القانوني للعمیل أو ممثل اإلقامة التكمیلیة الضروریة بالحقوق المنصوص علیھا في الفصل  )2(

اإلدارة توثیق  عند إجراء تقییم العمیل. ویجب أن یكون اإلخطار الذي تقدمھ اإلدارة بصیغة مكتوبة. كما یجب على  2020، قانون (RCW)واشنطن المعدل 
 تاریخ تقدیم اإلخطار المطلوب في ھذا القسم الفرعي. 

 یحق للعمیل ممارسة االستقاللیة واالختیار دون تدخل من مقدم الخدمة. وھذا یشمل حقوق العمیل في:  )3(
)a( أن یكون في مأمن من االعتداء الجنسي والبدني والعقلي والعقاب البدني والعزلة اإللزامیة؛ 
)b(  مأمن من التمییز القائم على أساس العرق أو اللون أو العقیدة أو األصل القومي أو الدین أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو  أن یكون في

 الحالة االجتماعیة والعائلیة أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي؛ 
)c( االختیار بناًء على نوع الطعام المتوفر ضمن موارد العمیل وخطة الخدمة؛ 
)d( لزوار في منزل العمیل وانضمامھم مع األشخاص الذین یختارھم العمیل ویخضعون للقیود على النحو الذي تم التفاوض علیھ مع  استقبال ا

 شركاء العمیل في السكن؛
)e(  التحكم في جدول العمیل واختیار األنشطة والجداول والرعایة الصحیة التي تلبي احتیاجات العمیل؛ 
)f(  یطلبھ مقدم الرعایة الصحیة الخاص بالعمیل والمساعدة في التخطیط لكیفیة تطبیق العالج؛معلومات حول العالج الذي 
)g( عدم الحاجة إلى األدویة والضوابط والقیود غیر الضروریة؛ 
)h(  التصویت والمشاركة في العملیة الدیمقراطیة ومساعدة األشخاص في انتخابھم لتولي مھام مناصبھم؛ 
)i(  ص لمساعدتھ؛ إدارة أموال العمیل أو اختیار شخ 
)j( أن یكون جزًءا من المجتمع؛ 
)k( اتخاذ قرارات بشأن حیاة العمیل؛ 
)l( اختیار المالبس وتصفیف الشعر بالطریقة التي یریدھا العمیل؛ 
)m(  تجھیز غرفة نوم العمیل وتزیینھا حسب تفضیالت العمیل أو تجھیز منزل العمیل وتزیینھا حسب تفضیالت العمیل بناًء على االتفاق مع شركاء  

 العمیل في السكن؛
)n(  البحث عن عمل بأجر؛ 
)o( الحصول على الخدمات التي یوافق علیھا العمیل؛ 
)p(  موافقة   اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سیشارك في البحث أم ال بعد أن یتم شرح البحث للعمیل، وبعد أن یمنح العمیل أو الممثل القانوني للعمیل

 كتابیة للعمیل للمشاركة في البحث؛ و
)q(  في مأمن من االستغالل المالي. أن یكون 

 یحق للعمیل المشاركة في تخطیط الخدمة الخاصة باإلدارة. وھذا یشمل حق العمیل في:  )4(
)a( الحضور وتقدیم المساھمات بشأن خطط خدمة العمیل التي كتبتھا اإلدارة ومقدمو الخدمات؛ 
)b( الحصول على فرص مفیدة لقیادة عملیات التخطیط؛ 
)c( حیاة ذات معنى وأن تكون أھداف العمیل في التعلیم والتوظیف واإلسكان والعالقات والترفیھ مشمولة في  أن یكون لدى العمیل رؤًى ل

 عملیة التخطیط؛
)d(  اختیار محاٍم لحضور عملیات التخطیط مع العمیل؛ و 
)e(  .الحصول على معلومات حدیثة ودقیقة حول الترفیھ والتعلیم وفرص العمل المتاحة في مجتمع العمیل 
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 یحق للعمیل الحصول على معلومات حول الخدمات والرعایة الصحیة. وھذا یشمل حق العمیل في:  )5(
)a( عرض نسخة من جمیع خطط الخدمات الخاصة بالعمیل؛ 
)b(  كاملة من خطط الخدمات الحالیة الخاصة بالعمیل؛ امتالك نسخ 
)c(   مراجعة نسخ السیاسات واإلجراءات الخاصة بأي خدمة یحصل علیھا العمیل في أي وقت. یتضمن ذلك السیاسات واإلجراءات المتعلقة

 بكیفیة تقدیم العمیل شكوى إلى مقدمي الخدمات واإلدارة؛ 
)d( ة أجراه مساحون أو مفتشون من الوالیة، وبیانات عن وجود نقص، وخطط التصحیح فحص نتائج أحدث استطالع رأي أو فحص من اإلدار

ت  الساریة فیما یتعلق بمقدم الخدمة للعمیل ومحل إقامة العمیل. یجب على مقدم الخدمة للعمیل مساعدة العمیل في تحدید موقع ھذه المعلوما
 والحصول علیھا بناًء على طلب العمیل؛ و 

)e( بي بإجراءات التنفیذ التي تتخذھا اإلدارة ضد مقدم الخدمة للعمیل. یجب على مدیر الحالة في اإلدارة أو من ینوب عنھ  الحصول على إخطار كتا
وع  تقدیم إخطار للعمیل والممثل القانوني للعمیل أو ممثل اإلقامة التكمیلیة الضروریة في غضون عشرین یوًما، باستثناء عطالت نھایة األسب 

التنفیذ. من أجل مقاصد ھذا القسم الفرعي، یعني "مقدم الخدمة" الكیان الذي یقدم الخدمات السكنیة التي یحصل علیھا العمیل   واإلجازات، من تاریخ
 والتي یتم تشغیلھا أو التعاقد معھا من خالل اإلدارة. یتضمن إجراء التنفیذ الذي یتطلب ھذا اإلخطار ما یلي: 

)i(  أو رخصتھ. الشروط الموضوعة على شھادة مقدم الخدمة 
)ii(  تعلیق اإلحاالت أو دخول المستشفى أو التعلیق المحدود لھما؛ 
)iii(  فرض التصدیق أو إلغاء التصدیق بصفة مؤقتة؛ أو 
)iv(  .رفض أو تعلیق أو إلغاء ترخیص أو تصدیق 

 یحق للعمیل تقدیم الشكاوى والتظلمات وطلب االستئناف. وھذا یشمل حق العمیل في:  )6(
)a(  في  استئناف أي قرار من قبل اإلدارة یرفض أو یقلل أو ینھي استحقاق العمیل أو الخدمات المقدمة لھ أو اختیاره لمقدم الخدمة كما ھو محدد

 الفیدرالي وقوانین المساعدة العامة بالوالیة؛  Medicaidقانون 
)b( اوف أخرى. وھذا یشمل، على سبیل المثال ال الحصر،  تقدیم التظلمات لمقدم الخدمات الخاصة بالعمیل حول خدمات العمیل أو أي مخ

المخاوف بشأن سلوك األشخاص اآلخرین في مكان إقامة العمیل. یجب أن یحافظ مقدم الخدمة على خطة مكتوبة بشأن عملیة التظلم التي  
تزوید العمیل بمعلومات حول كیفیة تقدیم   تتضمن الجداول الزمنیة والتعویضات المحتملة. إذا لم یتم البت في التظلم، فیجب على مقدم الخدمة

 التظلم إلى اإلدارة؛ 
)c(  تقدیم الشكاوى والتظلمات، وطلب االستئناف دون عقوبة أو انتقام من اإلدارة أو مقدمي الخدمات؛ و 
)d(  .الحصول على معلومات حول كیفیة الحصول على سكن لذوي اإلعاقة في عملیة االستئناف 

 السریة. وھذا یشمل حق العمیل في: یحق للعمیل التمتع بالخصوصیة و )7(
)a( الخصوصیة الشخصیة والسریة للسجالت الشخصیة للعمیل؛ 
)b(   التواصل بشكل خاص، بما في ذلك الحق في إرسال واستالم البرید والبرید اإللكتروني، والحق في استخدام الھاتف في منطقة

 یمكن إجراء المكالمات فیھا دون أن یكون ھناك أي صوت مسموع؛ و 
)c(  .یجتمع مع أصدقاء العمیل وعائلتھ ویتحدث معھم بشكل خاص 

 یتمتع العمیل بحقوق أثناء إبراء الذمة ونقل وإنھاء الخدمات على النحو المنصوص علیھ في ھذا القسم الفرعي. )8(
)a( من قانون واشنطن   70.128 أو  ،72.36 أو  ، 18.20  یحق للعمالء المقیمین في مرفق رعایة طویلة األجل مرخصة بموجب الفصل

 . RCW 70.129.110  ، التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في )(RCWالمعدل 
)b( على خدمات سكنیة معتمدة من المجتمع المحلي ما یلي:  یحق للعمالء الذین یحصلون 

)i(  :االستمرار مع مقدم الخدمة للعمیل. یجب عدم إنھاء الخدمات ما لم یحدد مقدم الخدمة والمستندات التالیة 
)A(  ال یستطیع مقدم الخدمة تلبیة احتیاجات العمیل؛ 
)B(  المرفق أو محل اإلقامة للخطر؛ تعرض سالمة العمیل أو سالمة األفراد اآلخرین الموجودین في 
)C(  وإال فإن صحة العمیل أو صحة األفراد اآلخرین في الموجودین في المرفق أو محل اإلقامة ستكون معرضة للخطر؛ أو 
)D(  .توقف مقدم الخدمة عن العمل 
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)ii(  ثالثین یوًما على األقل، باستثناء الحصول على إخطار كتابي من مقدم الخدمة بشأن أي إنھاء محتمل للخدمات قبل ھذا اإلنھاء ب
ساعة على األقل من تاریخ   72الحاالت الطارئة للصحة والسالمة التي تتطلب إنھاء الخدمة، وفي ھذه الحالة یتم تقدیم اإلخطار قبل  

 ضمن اإلخطار ما یلي: اإلنھاء. یجب تقدیم اإلخطار للعمیل والممثل القانوني للعمیل أو ممثل اإلقامة التكمیلیة الضروریة. یجب أن یت 
)A(  سبب إنھاء تقدیم الخدمات؛ و 
)B(  .التاریخ الفعلي إلنھاء الخدمات 

)iii(   الحصول على خطة انتقالیة قبل یومین على األقل من التاریخ الفعلي إلنھاء الخدمات، أو إذا كان اإلنھاء یستند إلى حالة طوارئ
یومین من استالم اإلدارة إلخطار اإلنھاء في حالة الطوارئ. یجب  تتعلق بالصحة والسالمة، فسیحصل على خطة انتقالیة في غضون 

 على اإلدارة تزوید العمیل والممثل القانوني للعمیل أو ممثل اإلقامة التكمیلیة الضروریة بالخطة. یجب أن تتضمن الخطة ما یلي: 
)A(  الموقع الذي سیتم نقل العمیل إلیھ؛ 
)B(  طریقة النقل إلى الموقع الجدید؛ و 
)C( ظالم إعاقات النمو وعنوانھ ورقم الھاتف الخاص بھ. اسم أمین م 

)c( از  یجب على مقدم الخدمة الذي یقدم الخدمات للعمالء في مسكن یملكھ مقدم الخدمة أن یستنفد إجراءات إنھاء الخدمات قبل بدء أي إجراء احتج
 . RCW 59.12.030 قانون واشنطن المعدل   غیر قانوني بموجب

یحق للعمیل الحصول على محامین. یحق للعمیل الحصول على المعلومات من الوكاالت التي تعمل كجھة دفاع عن العمالء، كما تتاح لھ فرصة   )9(
 االتصال بھذه الوكاالت. یجب أال یتداخل مقدم الخدمة مع وصول العمیل إلى أي مما یلي: 

)a( ثل للوالیة؛ أي مم 
)b( طبیب الفرد المقیم؛ 
)c(  أمین مظالم إعاقات النمو؛ أو 
)d( 71  أي ممثل للمنظمة المعینة لتنفیذ برنامج الحمایة والدعوة بموجب قانون واشنطن المعدلA.10.080 RCW . 

 
  2020أ. من قانون واشنطن المعدل، قانون   71فإن حقوق العمیل بموجب الفصل  ،RCW 11.88 إذا كان العمیل خاضعًا ألمر الوصایة وفقًا للفصل )10(

 یمارسھ الوصي على العمیل إذا كان الموضوع یقع في نطاق أمر الوصایة. 
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