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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (�वकासात्मक अस�मता प्रशासन) (DDA) 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION  
(�वकासात्मक अस�मता प्रशासन) 

को सेवाग्राह�को रूपमा तपा�का अ�धकारहरू 
तल उिल्ल�खत अ�धकारहरू प्रशासनका सबै सेवाग्राह�हरूलाई आश्वस्त ग�रएका न्यूनतम अ�धकारहरू हुन ्र थप अ�धकारहरू समावेश गनर् सक्ने 
अन्य राज्य वा संघीय कानूनहरूमा उिल्ल�खत अ�धकारहरूलाई कम गनर् अ�भपे्रत छैनन।् 

(1) प्रशासनले व्यिक्त योग्य छ भनी �नधार्रण गदार् व्यिक्त र व्यिक्तको कानूनी प्र�त�न�ध वा आवश्यक प�रपूरक सु�वधा प्र�त�न�धलाई 2020 को 
अध्याय 71A. RCW, कानूनमा उिल्ल�खत अ�धकारहरू बारे स�ूचत गराउनुपछर्। प्रशासनले उपलब्ध गराउने सचूना �ल�खत ढाचँामा हुनुपदर्छ। 
प्रशासनले यस उपधारामा आवश्यक परेको सचूना उपलब्ध गराएको �म�त कागजातीकरण गनुर्पछर्।  

(2) प्रशासनले सेवाग्राह�को मूल्याङ्कन सञ्चालन गदार् सेवाग्राह� र सेवाग्राह�को कानूनी प्र�त�न�ध वा आवश्यक प�रपूरक स�ुवधा प्र�त�न�धलाई 2020 
को अध्याय 71A. RCW, कानूनमा उिल्ल�खत अ�धकारहरू बारे सू�चत गराउनुपछर्। प्रशासनले उपलब्ध गराउने सूचना �ल�खत ढाँचामा हुनुपदर्छ। 
प्रशासनले यस उपधारामा आवश्यक परेको सचूना उपलब्ध गराएको �म�त कागजातीकरण गनुर्पछर्। 

(3) सेवाग्राह�सगँ प्रदायकको हस्त�ेपबाट मकु्त हुने स्वतन्त्रता र छनोट प्रयोग गन� अ�धकार हुन्छ। यसमा सेवाग्राह�का �नम्न अ�धकारहरू 
पदर्छन:् 

(a) यौन, शार��रक र मान�सक दवु्यर्वहार, शार��रक दण्ड र अनैिच्छक पथृकताबाट मकु्त हुने; 

(b) जा�त, रङ, सम्प्रदाय, रािष्ट्रय मूल, धमर्, �लङ्ग, अस�मता, वैवा�हक तथा पा�रवा�रक िस्थ�त, लैङ्�गक प�हचान वा लैङ्�गक झुकावको 
आधारमा ग�रने भेदभावबाट मकु्त हुने; 

(c) सेवाग्राह�को संसाधन र सेवा योजनमा उपलब्ध हुने खाद्य पदाथर्को प्रकारसगँ सम्बिन्धत छनोटहरू बनाउने; 

(d) सेवाग्राह�को घरमा आगन्तुकहरू बोलाउने र सेवाग्राह�को रोजाइका व्यिक्तहरूसँग सम्बन्ध बनाउने र सेवाग्राह�को घरप�रवारसँग 
सम्झौता ग�रएका सी�मतताको अधीनमा रहेने; 

(e) सेवाग्राह�को कायर्ता�लका �नयन्त्रण गन� र सेवाग्राह�का आवश्यकताहरू पूरा गन� �क्रयाकलाप, कायर्ता�लका र स्वास्थ्य स्याहार छनोट 
गन�; 

(f) सेवाग्राह�को स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकद्वारा आदेश �दइएको उपचार बारे जानकार� र उपचारको कायार्न्वयन कसर� ग�रने भनी योजना 
बनाउन मद्दत गन�; 

(g) अनावश्यक औष�ध, अवरोध र प्र�तबन्धहरूबाट मकु्त हुने; 

(h) प्रजातािन्त्रक प्र�क्रयामा मतदान गन�, सहभागी हुने र मा�नसहरूलाई कायार्लयमा चु�नन मद्दत गन�; 

(i) सेवाग्राह�को मुद्रा व्यविस्थत गन� वा सहायताको ला�ग कुनै व्यिक्त छनोट गन�; 

(j) समुदायको �हस्सा बन्ने; 

(k) सेवाग्राह�को जीवन बारे छनोटहरू बनाउने; 

(l) सेवाग्राह�को रू�चअनुसार कपडाहरू र हेयरस्टाइल छनोट गन�;  

(m) सेवाग्राह�को घरप�रवारसँग ग�रएको सम्झौताको अधीनमा रहेर सेवाग्राह�को रू�चअनुसार बेडरूम र घरलाई सुसिज्जत गन� 
र सजाउने; 

(n) तलबी रोजगार खोज्ने; 

(o) सेवाग्राह�ले प्राप्त गनर् सहमत भएका सेवाहरू प्राप्त गन�;  

(p) सेवाग्राह�लाई अनुसन्धानको बारेमा बुझाएप�छ र सेवाग्राह� वा सेवाग्राह�को कानूनी प्र�त�न�धले अनुसन्धानमा सहभागी हुनको ला�ग 
�ल�खत सहम�त �दएप�छ सो कायर्मा सहभागी हुने वा नहुने भनी �नणर्य �लने; 

(q) आ�थर्क शोषणबाट मुक्त हुने। 
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(4) सेवाग्राह�सगँ प्रशासनको सेवा योजनामा सहभागी हुने अ�धकार हुन्छ। यसमा सेवाग्राह�को �नम्न अ�धकार पदर्छ: 

(a) प्रशासन र प्रदायकहरूद्वारा ले�खएका सेवाग्राह�का सेवा योजनाहरूमा उपिस्थत हुने र सहायता गन�; 

(b) योजना बनाउने प्र�क्रयाहरूको नेततृ्व गनर् अथर्पूणर् अवसरहरू पाउने; 

(c) अथर्पूणर् जीवनको ला�ग प�रकल्पना बनाउने र योजना बनाउने प्र�क्रयामा समावेश भएका �श�ा, रोजगार, आवास, सम्बन्ध र 
मनोरञ्जनको ला�ग ल�यहरू बनाउने; 

(d) सेवाग्राह�सगँ योजना बनाउने प्र�क्रयाहरूमा उपिस्थत हुन कुनै वक�ल छनोट गन�; र 

(e) सेवाग्राह�को समुदायमा उपलब्ध मनोरञ्जन, �श�ा र रोजगार अवसरहरू बारे वतर्मान र सह� जानकार�मा पहँुच पाउने। 

(5) सेवाग्राह�सगँ सेवा र स्वास्थ्य स्याहार बारे जानकार�मा पहँुच पाउने अ�धकार हुन्छ। यसमा सेवाग्राह�को �नम्न अ�धकार पदर्छ: 

(a) सेवाग्राह�का सबै सेवा योजनाहरूको प्र�त�ल�प हेन�; 

(b) सेवाग्राह�का वतर्मान सेवा योजनाहरूको पूरै प्र�त�ल�पहरू प्राप्त गन�; 

(c) कुनै प�न समयमा सेवाग्राह�ले प्राप्त गरेको कुनै प�न सेवाका नी�त र प्र�क्रयाहरूको प्र�त�ल�प समी�ा गन�। यसमा सेवाग्राह�ले 
प्रदायकहरू र �वभागसँग कसर� उजुर� दायर गनर् सक्नुहुन्छ भन्नेबारे नी�त र प्र�क्रयाहरू समावेश हुन्छन;् 

(d) राज्यका सव��क वा �नर��कहरूद्वारा सञ्चा�लत �वभागको हालसालकैो सव��ण वा �नर��णका न�तजाहरू, अपूणर्ताका �ववरणहरू 
र सेवाग्राह�को प्रदायक र �नवाससँग सम्बिन्धत प्रभावकार� सुधारका योजनाहरू पर��ण गन�। सेवाग्राह�को सेवा प्रदायकले सेवाग्राह�को 
अनुरोधमा यो जानकार� प�ा लगाउन र पहँुच गनर् सहायता गनुर्पछर् ; र 

(e) सेवाग्राह�को प्रदायक �वरूद्ध �वभागद्वारा चा�लएका प्रवतर्न कदमहरू बारे �ल�खत सचूना प्राप्त गन�। प्रशासनको मदु्दा व्यवस्थापक वा 
�डजाइनीले हप्तान्त र �बदाहरू बाहेक बीस �दन�भत्र सेवाग्राह� र सेवाग्राह�को कानूनी प्र�त�न�ध वा आवश्यक प�रपूरक सु�वधा 
प्र�त�न�धलाई प्रवतर्न �म�त बारे सूचना प्रदान गनुर्पदर्छ। यस उपधाराक़ा उद्देश्यहरूका ला�ग, एक "प्रदायक" भन्नाले प्रशासनद्वारा 
सञ्चा�लत वा करारबद्ध सेवाग्राह�द्वारा प्राप्त ग�रने आवासीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने एक संस्थालाई जनाउँछ। यो सूचना आवश्यकता 
जनाउने प्रवतर्न कायर्मा �नम्न पदर्छन:् 

(i) प्रदायकको प्रमाणीकरण वा अनुम�तपत्रमा रा�खएका सतर्हरू; 

(ii) �रफरल वा भनार्हरूको �नलम्बन वा सी�मत �नलम्बन; 

(iii) अस्थायी प्रमाणीकरण वा अप्रमाणीकरणको अ�धरोपण; वा 

(iv) अनुम�तपत्र वा प्रमाणीकरणको अस्वीकरण, �नलम्बन वा खण्डन। 

(6) सेवाग्राह�सगँ उजुर� र गुनासोहरू दायर गन� र अपीलहरूको अनुरोध गन� अ�धकार हुन्छ। यसमा सेवाग्राह�को �नम्न अ�धकार पदर्छ: 

(a) संघीय मे�डकेड कानून र राज्यको सावर्ज�नक सहायता कानूनहरूमा प�रभा�षत ग�रए अनुसार सेवाग्राह�को योग्यता, सेवा वा 
रोजाइको प्रदायकलाई अस्वीकार गन�, घटाउने वा खारेज गन� �वभागद्वारा कुनै प�न �नणर्यको ला�ग अ�पल गन�; 

(b) सेवाग्राह�को प्रदायकलाई सेवाग्राह�का सेवा वा अन्य सरोकारहरू बारे गुनासोहरू पेश गन�। यसमा सेवाग्राह�सगँ बस्ने अन्य 
मा�नसहरूको व्यवहार बारे सरोकारहरू पदर्छन ्तर य�तमा मात्र सी�मत हँुदैन। प्रदायकले समयसीमा र सम्भा�वत सुधारहरू समावेश 
गन� गुनासो प्र�क्रयामा एक �ल�खत नी�त कायम रा�ुपछर्। य�द गुनासोको समाधान नभएमा, प्रदायकले �वभाग गुनासो कसर� पेश गन� 
भन्नेबारे जानकार� सेवाग्राह�लाई प्रदान गनुर्पदर्छ; 

(c) उजुर� र गुनासोहरू दायर गन� र �वभाग वा प्रदायकहरूद्वारा ज�रवाना वा प्र�तशोधको डर�बना अपीलहरूको अनुरोध गन�; र 

(d) अपील प्र�क्रयामा अस�मताको ला�ग कसर� सु�वधा प्राप्त गन� भन्नेबारे जानकार� प्राप्त गन�। 

(7) सेवाग्राह�सगँ गोप्यता र गोपनीताको अ�धकार हुन्छ। यसमा सेवाग्राह�को �नम्न अ�धकार पदर्छ:  

(a) सेवाग्राह�का व्यिक्तगत रेकडर्हरूको व्यिक्तगत गोप्यता र गोपनीता।   

(b) मेल र इमेल पठाउने र प्राप्त गन� अ�धकार र अरूले सुन्न नसक्नेगर� कलहरू गनर् �मल्ने �ेत्रमा टे�लफोनको प्रयोग गन� अ�धकार 
स�हत गोप्य त�रकाले सञ्चार गन�; र  
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(c) साथी र प�रवारसँग गोप्य त�रकाले भेट्ने र कुराकानी गन�। 

(8) सेवाग्राह�सगँ यस उपधारामा उल्लेख ग�रए अनुसार सेवाहरूको �डस्चाजर्, स्थानान्तरण र समािप्तको अव�धमा अ�धकारहरू हुन्छन।् 

(a) अध्याय 18.20, 72.36, वा 70.128 RCW अन्तगर्त अनुम�तप्राप्त द�घर्काल�न स्याहार सु�वधास्थलमा �नवासी रहेका 
सेवाग्राह�हरूसँग RCW 70.129.110 मा उिल्ल�खत अ�धकारहरू हुन्छन।्  

(b) प्रमा�णत सामुदा�यक आवासीय सेवाहरू प्राप्त गन� सेवाग्राह�हरूसँग �नम्न अ�धकार हुन्छ: 

(i) आफ्नो प्रदायकसँग रहने। प्रदायकले �नम्न कुराहरू �नधार्रण र कागजात नगदार्सम्म सेवाहरू खारेज ग�रनुहँुदैन:  

(A) प्रदायकले सेवाग्राह�का आवश्यकताहरू पूरा गनर् सक्दैन; 

(B) सेवाग्राह�को सुर�ा वा सु�वधास्थल वा �नवासमा रहेका अन्य व्यिक्तहरूको सुर�ा खतरामा छ; 

(C) सेवाग्राह�को स्वास्थ्य वा स�ुवधास्थल वा �नवासमा रहेका अन्य व्यिक्तहरूको स्वास्थ्य अन्यथा खतरामा 
पन�छ; वा 

(D) प्रदायकले सञ्चालन गनर् बन्द गछर्। 

(ii) समािप्त �म�तभन्दा कम्तीमा बह�र घण्टा अगावै सूचना उपलब्ध गराइने, सेवाको समािप्त आवश्यक ठान्ने स्वास्थ्य तथा 
सुर�ा आपतकाल�न हँुदा बाहेक अन्य अवस्थामा यस्तो समािप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस �दन अगावै सेवाहरूको कुनै प�न 
सम्भा�वत समािप्त बारे प्रदायकबाट �ल�खत सूचना प्राप्त गन�। उक्त सूचना सेवाग्राह� र सेवाग्राह�को कानूनी प्र�त�न�ध वा 
आवश्यक प�रपूरक सु�वधा प्र�त�न�धलाई उपलब्ध गराएको हुनुपछर्। सचूनामा �नम्न कुराहरू समावेश हुनुपदर्छ:  

(A) सेवाहरू समाप्त गनुर्को कारण; र  

(B) सेवाहरू समाप्त हुने प्रभावकार� �म�त।  

(iii) सेवाहरू समाप्त हुने प्रभावकार� �म�तभन्दा कम्तीमा दईु �दन अगावै पारगमन योजना प्राप्त गन� वा य�द पारगमन स्वास्थ्य 
तथा सुर�ा आपतकाल�नको आधारमा भए प्रशासनले आपतकाल�न पारगमन बारे सूचना प्राप्त गरेको दईु �दन�भत्र पारगमन 
योजना प्राप्त गन�। प्रशासनले सेवाग्राह� र सेवाग्राह�को कानूनी प्र�त�न�ध वा आवश्यक प�रपूरक सु�वधा प्र�त�न�धलाई योजना 
उपलब्ध गरानुपछर्। योजनामा �नम्न कुराहरू समावेश हुनुपदर्छ:  

(A) सेवाग्राह�लाई स्थानान्तर ग�रने स्थान;  

(B) नया ँस्थानसम्म लैजाने यातायातको माध्यम; र  

(C) �वकासात्मक अस�मता ओम्बड्सको नाम, ठेगाना र टे�लफोन नम्बर।  

(c) प्रदायकको स्वा�मत्वमा रहेको �नवासमा सेवाग्राह�हरूलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रदायकले RCW 59.12.030 अन्तगर्त कुनै 
प�न अनु�चत �नरोधक कदम चाल्नुअ�घ सेवाहरू समाप्त गन� प्र�क्रयाहरू बारे �वस्ततृ व्याख्या गनुर्पदर्छ।  

(9) सेवाग्राह�सगँ वक�लहरूको पहँुच पाउने अ�धकार हुन्छ। सेवाग्राह�सँग सेवाग्राह�का वक�लहरूको रूपमा काम गन� एजेन्सीहरूबाट जानकार� 
प्राप्त गन� र यी एजेन्सीहरूलाई सम्पकर्  गन� अवसर पाउने अ�धकार हुन्छ। प्रदायकले �नम्नमध्ये कुनै प�न कुरामा सेवाग्राह�को पहँुचमा हस्त�पे 
पुर् याउनुहँुदैन:  

  (a) राज्यको कुनै प�न प्र�त�न�ध;  

(b) �नवासीको �नजी �च�कत्सक;  

(c) �वकासात्मक अस�मता ओम्बड्स; वा  

(d) RCW71A.10.080 बमोिजम सुर�ा तथा वकालत कायर्क्रमलाई कायार्न्वयनमा ल्याउन �नयुक्त ग�रएको संस्थाको 
कुनै प�न प्र�त�न�ध। 

(10) य�द सेवाग्राह� अध्याय 11.88 RCW बमोिजम एक अ�भभावकत्व आदेशको �वषय भएमा, 2020 को अध्याय 71A. RCW, कानून अन्तगर्त 
सेवाग्राह�का अ�धकारहरू �वषयवस्तु अ�भभावकत्व आदेशको �ेत्र�भत्र भएको खण्डमा सेवाग्राह�को अ�भभावकद्वारा प्रयोग हुन्छ। 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.20
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.36
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.128
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.129.110
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.12.030
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71A.10.080
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.88

