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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 
ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਜ� ਤਹੁਾਡੇ ਹੱਕ 

Your rights as a client of the Developmental Disabilities Administration 
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ, ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ� ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ�, ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ। 

(1) ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਚੈਪਟਰ 71A ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ� ਲੋੜ�ਦੀ ਪੂਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
RCW, 2020 ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਲੋੜ�ਦਾ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

(2) ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਚੈਪਟਰ 71A ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ� ਲੋੜ�ਦੀ ਪੂਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। RCW, 2020 ਕਾਨੰੂਨ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਲੋੜ�ਦਾ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

(3) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(a) ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਜਨਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਰਿਹਣਾ; 

(b) ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਧਰਮ-ਿਸਧ�ਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ), ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਜਨਸੀ 
ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰਿਹਣਾ; 

(c) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ; 

(d) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ-ਿਗਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਿਦਸ਼� ਹੇਠ ਹੈ; 

(e) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਜ ੋਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ; 

(f) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ; 

(g) ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਿਦਸ਼� ਤ� ਮੁਕਤ ਰਿਹਣਾ; 

(h) ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ; 

(i) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ� ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚਣੁਨਾ; 

(j) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ; 

(k) ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ� ਕਰਨੀਆਂ; 

(l) ਕਲਾਇੰਟ ਿਜਹੜੇ ਕਪੜੇ ਪਾ�ਦਾ/ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ; 

(m) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਸੁਆਰਣਾ ਅਤੇ 
ਸਜਾਉਣਾ ਜ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਆਰਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣਾ; 

(n) ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣਾ; 

(o) ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾਵ� ਲੈਣੀਆਂ; 

(p) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜ� ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

(q) ਮਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਤ� ਮੁਕਤ ਰਿਹਣਾ। 

(4) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(a) ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਵਲ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਸਰਿਵਸ ਪਲਾਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ; 

(b) ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਹਮ ਮੌਕੇ ਹਨ; 

(c) ਅਿਹਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹਾਉਿਸੰਗ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ 
ਦੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ; 

(d) ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ; ਅਤੇ 

(e) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਮਨ� ਰੰਜਨ, ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। 
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(5) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(a) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਿਵਸ ਪਲਾਨ� ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵੇਖਣਾ; 

(b) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਿਵਸ ਪਲਾਨ� ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ; 

(c) ਕਲਾਇੰਟ ਵਲ� ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� 
ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ; 

(d) ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਜ� ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ� ਜ� ਮੁਆਇਨਾਕਾਰ� ਵਲ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੁਆਇਨਾ, ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

(e) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਜ� 
ਿਡਜ਼ਾਈਨੀ ਵਲ� ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ� ਲੋੜ�ਦੀ ਪੂਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ/ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ, ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ 
"ਪ�ੋਵਾਈਡਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜ ੋਕਲਾਇੰਟ ਵਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਜ� 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(i) ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤ�; 

(ii) ਰੈਫ਼ਰਲ� ਜ� ਦਾਖ਼ਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ� ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; 

(iii) ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਜ� 

(iv) ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ� ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। 

(6) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(a) ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਜ ੋਫ਼ੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਘਟਾ�ਦਾ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

(b) ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਹੋਰ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, �ਥੇ ਹੋਰਨ� 
ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਜ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਤ� ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ 
ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ� ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

(c) ਿਵਭਾਗ ਜ� ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਵਲ� ਜੁਰਮਾਨ�  ਜ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ; 
ਅਤੇ 

(d) ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। 

(7) ਕਲਾਇਟ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

(a) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਿਨਜੀ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਦੀ ਿਨਜੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ; 

(b) ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਿਵਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਥ� ਿਵਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ, ਿਜੱਥੇ ਕਾੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ; ਅਤੇ 

(c) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 

(8) ਇਸ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(a) ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਜ ੋਚੈਪਟਰ 18.20, 72.36 ਜ� 70.128 RCW ਹੇਠ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਦੇ RCW 
70.129.110 ਿਵਚ ਹੱਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

(b) ਪ�ਮਾਿਣਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ� ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੱਕ ਹਨ: 

(i) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ। ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਿਨਰਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਿਕ: 

(A) ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ; 

(B) ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਹੈ; 

(C) ਸਹੂਲਤ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ; ਜ� 

(D) ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

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=70.129.110
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(ii) ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਛੱਡਕ ੇਿਜੱਥੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ� ਲੋੜ�ਦੀ ਪੂਰਕ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ� ਿਟਸ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱਲ� ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

(A) ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ; ਅਤੇ 

(B) ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ਼। 

(iii) ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ� ਜ ੇਸੇਵਾਵ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਤਬਦੀਲੀ ਪਲਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ� ਲੋੜ�ਦੀ ਪੂਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(A) ਥ�, ਿਜੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ; 

(B) ਨਵ� ਥ� ਲਈ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ; ਅਤੇ 

(C) ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਨ�, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। 

(c) ਇਕ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ, ਜ ੋਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਕਲਾਇੰਟ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ  RCW 59.12.030 ਹੇਠ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ 
ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

(9) ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਵਕੀਲ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ� ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ: 

(a) ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ; 

(b) ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਨਜੀ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ; 

(c) ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ; ਜ� 

(d)  RCW 71A.10.080 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸ਼ਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। 
 

(10) ਜ ੇਕਲਾਇੰਟ ਚੈਪਟਰ 11.88 RCW ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਹੈ, ਤ� ਚੈਪਟਰ 71A ਹੇਠ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੱਕ। ਜ ੇਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਵਲ� RCW, 2020 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

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

