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نينسملا ةياعر ةئيه

برنامج خدمات حامية كبار السن

نعمل م ًعا

						
ما هو برنامج خدمات حامية كبار السن؟
برنامج خدمات حامية كبار السن ( )Adult Protective Services Program) (APSهو برنامج تابع
لهيئة رعاية املسنني يف إلينوي ( )IDoAيقدم خدماته لكبار السن والبالغني ذوي اإلعاقة املعرضني ملخاطر
إساءة املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل أو اإلهامل الذايت أو لبعض هذه املخاطر م ًعا .حيث يقوم
تقييم يساعد يف تحديد احتياجاتك .سنتحدث معك عن
إخصايئ الربنامج بزيارتك شخص ًيا ويجري معك ً
أهدافك ونرشح لك الخدمات أو املساعدات املتوفرة التي ميكنها أن تلبي احتياجاتك .ومن أمثلة هذه
املساعدات املساعدة املنزلية يف أعامل التنظيف وغسيل املالبس واالستحامم وإعداد الوجبات واالستشارات
النفسية واإلحاالت القانونية والنقل وترتيبات السكن ،إلخ .وخدمات هذا الربامج مجانية متا ًما.

					
إجراءات الحالة التي يتوالها برنامج APS
االستالم – يتلقى الربنامج بالغًا بأنك رمبا تعرضت إلساءة املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل		
n
أو الهجر أو اإلهامل الذايت أو لبعض هذه املخاطر م ًعا .ويشار للمعلومات الواردة يف هذا البالغ مبصطلح
“االدعاء” أو “االدعاءات” .يظل اسم مقدم البالغ رسيًا وال يسمح بإبالغك باسمه دون إذن هذا الشخص أو
دون أمر قضايئ.
التقييم – يف أثناء ذلك ،سيقوم موظف من الربنامج بزيارتك شخص ًيا للتحدث معك بشأن
n
االدعاءات والوقوف عىل الوقائع من أجل تحديد األدلة التي تؤيد هذه االدعاءات أو تنفيها .سيتابع الربنامج
معك ومع من تفوضه بالنيابة عنك لجمع املعلومات والوقائع .من أمثلة هذه املعلومات شهادات األشخاص
والسجالت الطبية والبيانات املرصفية والصور الفوتوغرافية ،إلخ .وهذه اإلجراءات تستغرق يف الطبيعي من
 30إىل  45يو ًما.
التعامل مع الحالة – إذا قرر الربنامج أن املعلومات التي جمعها تؤيد وقوع االدعاء ،سيعرض
n
تقييم آخر الحتياجاتك ويناقش معك ما
عليك أن تتلقى خدمات إضافية .ويف أثناء ذلك ،سيجري الربنامج ً
تريده أن يتم ويرشح لك الخدمات املتاحة .وهذه املعلومات ستستخدم لوضع “خطة الحالة” .وإن الهدف
من خدمات هذا الربنامج هو ضامن صحتك ورفاهيتك وسالمتك .تستغرق فرتة التعامل مع الحالة  60يو ًما
تقري ًبا.
املتابعة – بعد مرور فرتة الـ  90يو ًما األوىل من الخدمة ،ميكنك أن توافق أو ترفض أن يتواصل
n
معك الربنامج مرة شهريًا ملدة ترتاوح بني  12إىل  24شه ًرا وفقًا الحتياجاتك .حيث سيتصل بك الربنامج إما
هاتف ًيا وإما شخص ًيا .تستهدف هذه املتابعة الحد من مخاطر إساءة املعاملة واإلهامل واالستغالل املايل
واإلهامل الذايت يف املستقبل.

ما هي حقوقك؟
لك الحق يف ما ييل:

السالمة األساسية شاملة الحامية من إساءة املعاملة واإلهامل واالستغالل
n
الحصول عىل الخدمة من مقدمي الخدمات املدربني تدري ًبا مالمئًا عىل خدمات برنامج APS
n
تقييم نزي ًها للمخاطر يؤيد الوقائع أو يدحضها
تتلقى
أن
n
ً
اختيار الخدمات ومقدمي الخدمات
n
الحصول عىل املعلومات التي تساعدك يف اتخاذ قراراتك
n
الحصول عىل املعلومات الخاصة مبختلف الخيارات املتاحة للخدمات وبالعواقب املرتتبة عىل عدم
n
التعاون أو رفض الخدمات
أن تذكر األشخاص الذين يتولون رعايتك أو خطة حالتك
n
املعاملة الكرمية واالحرتام
n
البقاء يف أكرث مكان مستقل متاح لك
n
الحصول عىل املعلومات باللغة التي تفهمها
n
رفض الخدمات وغلق حالتك يف الربنامج يف أي وقت
n
معرفة نتائج التقييم
n
الحصول عىل الرتتيبات التيسريية املعقولة التي تلبي احتياجاتك
n
عدم التعرض للتمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل القومي أو النسب 		
n
أو العمر أو حاالت أوامر الحامية أو الحالة االجتامعية أو اإلعاقة الجسدية أو النفسية أو العقلية
أو حالة الخدمة العسكرية أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو الحمل أو
الترسيح غري املرشف من الخدمة العسكرية ،وذلك فيام يتعلق بالتوظيف أو املعامالت العقارية أو الحصول
عىل االئتامن املايل أو توفر الرتتيبات العامة مبقتىض قانون حقوق اإلنسان يف والية إلينوي (Illinois Human
.))Rights Act 775 ILCS 5/1-102(A
			
الرسية ،باستثناء الحاالت املنصوص عليها يف قانون خدمات حامية كبار السن
n
(.))Adult Protective Service Act (320 ILCS 20

ما هي النتائج املحتملة للتقييم الذي يجريه الربنامج؟

يف نهاية التقييم ،يحدد إخصايئ الربنامج املكلف بالحالة قرا ًرا من القرارات اآلتية بشأن ادعاء إساءة املعاملة
أو اإلهامل أو الهجر أو االستغالل املايل أو اإلهامل الذايت:
n

n

n

n

n

n

ادعاء مثبت
مؤكد – أي أنه توفرت “أدلة واضحة ومقنعة” تثبت وقوع إساءة املعاملة أو اإلهامل أو
االستغالل املايل أو اإلهامل الذايت أو بعضها م ًعا( .ميكنك اختيار مواصلة العمل مع الربنامج).

		

مرجح – أي أن مثة “أرجحية ألدلة” ترجح وقوع إساءة املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل أو
اإلهامل الذايت أو بعضها م ًعا( .ميكنك اختيار مواصلة العمل مع الربنامج).
غري مؤكد – مل تتوفر “أدلة قاطعة” عىل وقوع إساءة املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل أو 		
اإلهامل الذايت( .يقوم الربنامج يف هذه الحالة بغلق الحالة).
ادعاء غري مثبت – أي تقرر أن جميع الشكاوى “غري مؤكدة”( .يقوم الربنامج يف هذه الحالة بغلق
الحالة).
تعذر إثبات االدعاء لعدم االختصاص أو لتعذر تحديد املكان أو تعذر الوصول أو بسبب رفض 		
التقييم( .سيقوم الربنامج يف هذه الحالة بغلق الحالة).

								
معلومات أخرى:
وضع خطة الحالة						

سيتعاون معك إخصايئ الربنامج املكلف بحالتك عىل وضع خطتك (خطة الحالة املركزة عىل الشخص) التي
ستساعد يف تلبية احتياجاتك واختياراتك .يؤمن برنامج خدمات حامية كبار السن ( )APSبأن جميع كبار
السن يتمتعون بالقوة والقدرة عىل التعبري عن اختياراتهم وعىل اتخاذ القرار .وعىل ذلك ستشمل إجراءات
وضع خطة الحالة جمع املعلومات الالزمة لضامن قدرتك عىل توجيه خدماتك ودعمك إىل القدر املمكن
ومساعدتك عىل االختيار املستنري واتخاذ القرارات الواعية .واعلم أن خياراتك وتفضيالت سرتاعى دامئًا .وإن
عملية وضع خطة الحالة تستهدف دعم االستقاللية وتكوين عالقات التواصل والعمل عىل تحقيق أهدافك
ورغباتك .فإذا رأيت أي مشكلة يف الخدمات املبينة يف خطة حالتك ،فاتصل مبقدم الخدمة وتحدث مع
املرشف أو اتصل بإخصايئ الربنامج املكلف بحالتك.

						
القامئون بالرعاية بأجر
إذا تضمن البالغ املقدم إىل برنامج  APSوجود قائم بالرعاية يتلقى أج ًرا من صناديق اإلعانات العامة،
فسوف يلزم قيام إخصايئ الربنامج بإجراء مقابلة تحقيق مع القائم بالرعاية .فإذا أثبت اإلخصايئ االدعاء يف
الحالة بأدلة واضحة ومقنعة ،فيمكن أن تدرج هوية القائم بالرعاية يف سجل الربنامج .وهذا السجل مقام
لحامية كبار السن الذين يتلقون خدمات الرعاية املنزلية واملجتمعية .فإذا أدرج القائم بالرعاية يف سجل
الربنامج ،فسيمنع من وظائف الرعاية املبارشة املدفوعة من صناديق اإلعانات العامة .عىل أنه يحق ألي قائم
بالرعاية يحال لإلدراج يف سجل برنامج  APSأن يتقدم باستئناف للطعن عىل هذه اإلحالة .جميع املعلومات
		
املدرجة يف سجل الربنامج تحفظ رسية ما مل يسمح به تحديدً ا قانون خدمات حامية كبار السن
(.))Adult Protective Service Act (320 ILCS 20

مشكالت األهلية

						
فحصا يحدد من خالله مدى قدرتك عىل استيعاب
رمبا يطلب إخصايئ الحالة أثناء التقييم أن يجري ً
املعلومات وفهمها .وقد يتضمن هذا الفحص أسئلة متعلقة بالذاكرة أو اللغة أو اختبار رسم الساعة .وقد
يويص اإلخصايئ وفقًا للنتائج بفحص إضايف يجرى بواسطة طبيب وسيعمل عىل أفضل ما هو يف مصلحتك
بالشكل الذي يلبي أي احتياجات عاجلة رمبا تعوزها .إال أنه من حقك أن ترفض هذا الفحص			 .
									
إذا كان لديك يف الوقت الحايل ويص أو بديل متخذ للقرارات عنك كوكيل ً
مثل ،فسيعمل اإلخصايئ مع
هذا الشخص إلجراء التقييم ووضع خطة الحالة .إذا ورد ادعاء بقيام البديل املتخذ للقرارات عنك بإساءة
معاملتك أو إهاملك أو استغاللك مال ًيا ،فسيفعل الربنامج ما هو يف مصلحتك ويف بعض الحاالت سريفع نتائج
التقييم الذي أجراه إىل القضاء.

إجراءات الشكاوى

						

إذا ظننت أن أحدً ا ما قد انتهك حقوقك أو إذا كانت لديك شكاوى أخرى من الخدمات التي تلقيتها من
إخصايئ برنامج  APSاملكلف بحالتك أو وكالة من وكاالت الربنامج ،فريجى التواصل كتاب ًيا مع مكتب الربنامج
يف هيئة رعاية املسنني بإلينوي ( )IDoA, Office of Adult Protective Servicesعىل الربيد اإللكرتوين:

Aging.APSProgram@illinois.gov
أو العنوان:
One Natural Resources Way, Suite 100, Springfield, IL 62702.
وستتصل بك الهيئة ملتابعة شكواك.

اإلبالغ عن عمليات النصب واالحتيال 					

إذا ظننت أنك وقعت ضحية لشكل من أشكال النصب أو االحتيال ،فريجى االتصال برقم شكاوى االحتيال
عىل املسنني :National Elder Fraud Hotline

1-833-372-8311

				

بالغات إساءة املعاملة واإلهامل واالستغالل
املايل واإلهامل الذايت
								

		
إذا ظننت أنك وقعت ضحية إلساءة املعاملة أو اإلهامل أو االستغالل املايل أو اإلهامل الذايت ،فريجى
االتصال بخط مساعدة املسنني  Senior Helplineعىل الرقم					:

1-866-800-1409

للمزيد من املعلومات عن برنامج حامية كبار السن ،تفضل بزيارة:

https://www2.illinois.gov/aging/Engage

@illinoisDoA

@IL_DoA

هيئة رعاية املسنني يف إلينوي ال متارس التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل القومي أو النسب أو العمر
أو حاالت أوامر الحامية أو الحالة االجتامعية أو اإلعاقة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو حالة الخدمة العسكرية أو التوجه الجنيس أو الهوية
الجنسية أو الحمل أو الترسيح غري املرشف من الخدمة العسكرية ،وذلك يف القبول بالربامج واملعاملة بني الناس يف التوظيف بالربامج واألنشطة.
فإذا رأيت أنك تعرضت للتمييز ،فمن حقك أن ترفع شكوى للهيئة .للمعلومات اتصل بخط مساعدة املسنني عىل الرقم .1-800-252-8966
طبعت بواسطة سلطة والية إلينوي ( . 3/22العربية) web . IOCI22-0827

