اينڈريو ايم .کومو
گورنر

کيری ڈيالنے
ايکٹنگ کميشنر

حادثات کے ب ارے م يں سيکھنا
مارچ  2017کو دوباره جاری

 OPWDDکا نقصان سے تحفّظ فراہم کرنے کا عزم
 OPWDDکا مشن ارتقائی معذور افراد کی خوشحال اور بہترين زندگی گزارنے ميں
مدد کرنا ہے OPWDD .نے  ،جسٹس سنٹر براۓ خصوصی ضروريات والے افراد
کے تحفّظ ،کے تعاون سے لوگوں کو نقصان سے تحفّظ کی خدمات مھيا کرانے کے
لئے ضروريات اور نگرانی کا طريقہ کار قائم کيا ہے.
اس مشن کو سپورٹ کرنے کے لئے  OPWDDاور اسکی فراہم کننده ايجنسياں قوانين
اور ضابطے جز  ،624نيو يارک کوڈس ٹائٹل 14
) (14 NYCRR Part 624پر عمل کرتی ہے جو قانون
 OPWDDخدمات حاصل کرنے والے افراد کے تحفّظ
کے لئے بنايا گيا ہے .جب کوئی شخص جو ان خدمات
کو حاصل کر رہا ہو کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو يہ
قانون کئے جانے والے اقدامات کی نشاندھی کرتا ہے
اور يہ بات پيج  " 2حادثات کی قسميں" ميں مذکور ہے.
يہ قانون تمام خدمات مھييا کرانے والوں سے درج ذيل
باتوں پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے.
•

•

•

اس بات کو يقينی بنائيں کہ اسٹاف ناخوشگوار
حادثات کو رپورٹ کريں جنہيں قابل رپورٹ حادثے اور قابل ذکر واقعات
کہتے ہيں اور جو ان افراد کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہيں.

فہرست ٹيبل
ايجنسياں حادثات سے
کس طرح نمٹتی ہيں

حادثات کی قسميں

2

2

فوری عالج فراہم کريں اور ارتقائی معذور افراد جو کسی حادثے کا شکار ہوئے
يا اس سے متاثر ہوئے انکی صحت ،تحفّظ ،اور عزت کی حفاظت کی جائے.
اس بات کی تحقيق کريں کہ يہ حادثات بشمول بد سلوکی اور زخم ،کيوں پيش
آئے اور اسس قسم کے واقعات کے دوباره وقوع کو روکنے کے لئے اقدامات
کريں.

•

واقعات کے جانچ کی ايک کميٹی قائم کريں جو خاص واقعات کی جآنچ کرے
اور ٹرينڈ کا معائنہ کرے.

•

اس قسم کے حادثات سے مستقبل ميں بچنے کے لئے خاص طريقہ کار فروغ
ديں اور مطلوب اسٹاف ٹريننگ اور نگرانی فراہم کرائيں.

يہ بروشر )کتابچہ(  OPWDD ،کی حادثات سے متعلق توقعات کا سرسری جائزه پيش
کرتا ہے  ،نيز ان لوگوں کی نيابت ميں جنکو ہم خدمات فراہم کرتے ہيں  ،کواليفائيڈ
اشخاص اور دوسری شامل ايجنسيوں کے رول کی وضاحت کرتا ہے .اس قانون کی
مک ّمل مطلوبات کے لئے براه کرم  14 NYCRR Part 624کی طرف رجوع کريں.
http://www.opwdd.ny.gov/regulations_guidance/opwdd_regulations

کيسے اور کب يہ
جانکاری دستياب ہے؟

3

کس طرح ايک جانچ
کرائی جاتی ہے.

3

کس طرح افراد کو
نقصانات سے بچائيں اور
اانکی حمايت کريں .

4

حادثات کے بارے م يں س يکھن ا

پيج 2

کون نوٹس
موصول کرنے
اور حادثات کے بارے
ميں جانکاری حاصل
جوناتھن قانون کی رو
سے کواليفائيڈ افراد
بشمول خدمات حاصل
کرنے والے افراد کو
خاص حادثات کے لئے
نوٹيفائی کيا جايگا .پارٹ
، 624جس ميں جوناتھن
ال نوٹيفکيشن شامل ہے ،
کی رو سے تمام
کواليفائيڈ افراد کو سارے
حادثات کے لئے نوٹيفائی
کيا جائے گا.
کواليفائيڈ افراد ميں
خدمات حاصل کرنے
واال ايک فرد ،اسکے
قانونی سرپرست ،يا
ملوث والدين ،شوہر يا
بيوی يا بالغ ب ّچہ جو
عالج کی رضامندی
دينے کا مجاز ہو ،شامل
ہيں.
پارٹ يا جز  624اس
بات کا بھی متقاضی
ہے کہ ايک شخص جو
کواليفائيڈ شخص کی
تعريف پر نہيں اترتا
ہے ليکن وه خدمات
حاصل کرنے والے
شخص کے لئے بطور
وکيل کام کرتا ہے ،تو
اسے بھی تمام حادثات
کے متعلق جانکاری
دی جاييگی.

حادثات سے ايجنسياں کس طرح نمٹتی ہيں؟
حادثات کی رپورٹ ،جانچ ،ريکارڈ ،يا جائزه حادثات ريويو کميٹی کے ذريعے ہی ليا جانا چاہيے .اور خدمات
حاصل کرنے والے لوگوں کے مفاد کے تحفّظ کے لئے کام کرنا چا ہيے.
ہر فراہم کننده کے پاس درج ذيل حادثات کو  OPWDDکو رپورٹ کرنے کے لئے ايک پراسيس )طريقہ کار(
ہونا چاہيے:
•

بد سلوکی اور عدم توجہی کے الئق رپورٹ واقعات.

•

اہم قابل رپورٹ حادثات

•

سنگين الئق مالحظہ واقعات

چھوٹے قابل لحاظ واقعات اور ديگر ممکنہ مضر حاالت جو رپورتيبل واقعات يا قابل لحاظ واقعات کے
ليول تک نہيں پہنچتے انکو مينيج کرنے کے لئے بھی فراہم کننده کے پاس نظام ہونا چاہيے.
اس کے عالوه کچھ حادثات نيو يارک اسٹيٹ جسٹس سينٹر فار پروٹيکشن اوف پيوپل وتھ اسپيشل نيڈس
) (Justice Centerکو رپورٹ کرنا چاہيے .جسٹس سنٹر خدمات حاصل کرنے والے ان افراد کی حفاظت کے
لئے بنايا گيا ہے جو اسٹيٹ اجينسيوں بشمول  OPWDDکے ذريعے چالئے جانے والے يا منظور شده
سہوليات اور پروگرامس سے فايده اٹھاتے ہيں .رپورتيبل حادثات جو  OPWDDسے منظور شده پروگرام يا
سروسز ميں واقع ہوتے ہيں جسٹس سنٹر نيز  OPWDDکو رپورٹ کئے جاتے ہيں.

حادثات کی قسميں...
عدم توجہی اور بد سلوکی کے رپورتيبل واقعات ميں جسمانی ،جنسی ،اور نفسياتی بد سلوکی
شامل ہے ساتھ ہی ساتھ ديگر ممنوعہ برتاؤ بھی َمثَالً جان بوجھ کر نا مناسب طاقت کا استعمال
اور عدم توجہی.
اہم قابل رپورٹ حادثات ميں طبی غلطياں شامل ہيں جس کے نتيجے ميں برے اثرات ،تنہائی کا
استعمال ،بدسلوکی ،فرد کی گشمدگی ،دم گھٹنے کے حادثات ہوتے ہيں۔
سنگين الئق مالحظہ واقعات ميں حساس صورتحال اور زير خدمت افراد کی موت شامل ہے۔
معمولی نوٹيبل حادثات ميں ايسے زخم اور چوٹيں شامل ہيں جس ميں فرسٹ ايڈ سے زياده عالج
مطلوب ہو ،چوری ،مالی استحصال ) ($100-$15بھی شامل ہے.

کواليفائيڈ افراد ،وکيل
اور صحافی حضرات
حادثے کی جانکاری
کے لئے درخواست
دے سکتے ہيں.
 Willowbrookطبقے
کے ارکان کے
نوٹيفکيشن کےلئے
 OPWDDکی اضافی
ہدايات ہيں.

بدسلوکی کے الزامات سے متعلق ديگر دستاويزات/ريکارڈ OPWDD 147, OPWDD 148
ديتے وقت فراہم کنندگان سے قانون کی رو سے ناموں کو يا مالزمين اور خدمات حاصل
کرنے والے ديگر افراد سے متعلق جانکاريوں کو حذف کرنے کے لئے تصحيح ،ترميم،
مطلوب ہے.

ما ر چ  2017ک و دو بار هج را ی

جانچ کس طرح کنڈ کٹ کی جاتی ہے؟
• ہر رپورتيبل حادثے کی مکمل جانچ کی جانی چاہيے .
• تحقيق کرنے واال مختلف ذرايع سے معلومات جمع کرے اور ايک رپورٹ تيار کرے جس
ميں دليل ،نتائج اور توجيہات اجمالی ذکر ہو .بد سلوکی يا عدم توجہی کی رپورٹ کی
صورت ميں  ،رپورٹ ميں دالئل سے ثابت شده يا غير ثابت شده نتيجے بھی شامل ہونگے.
• تحقيقاتی رپورٹ ايجنسی کی انسيڈنٹ ريويو کميٹی فار ريويو کو جمع کی جاييگی .کميٹی کو
تحقيقاتی عمل کا جائزه لينا اور نگرانی کرنا ہے ) سوائے اس وقت جب کيس جسٹس سنٹر يا
 OPWDDکی مرکزی آفس کے ذريعہ زير جانچ ہو ( اور بعض حاالت ميں مزيد جانچ کی
تجويز بھی کر سکتی ہے.

کيسے اور کب معلومات دستياب ہے؟
•

•

•

•

•

•

•

کواليفائيڈ افراد ،ايڈوکيٹ ،اور نامہ نگار لوگ ٹيلی فون نوٹس موصول کرينگے کسی حادثے
کی رپورٹ کے بعد .حادثے پر ڈسکس کرنے کے لئے ايجنسی کے ڈائريکٹر سے ملنے کا
آفر بھی انھيں فراہم کيا جايگا.
کواليفائيڈ افراد اور ايڈوکيٹ جو کسی حادثے کی نوٹس رسيو کرتے ہيں اٹھايے گئے اقدامات
)  OPWDDفارم  (148کی رپورٹ کمپليٹ ہونے کے  10دن کے اندر از خود موصول
کرينگے.
حادثے کی رپورٹ موصول کرنے والے کواليفائيڈ افراد اور ايڈوکيٹ حادثے کی رپورٹ کی
ايک کاپی کے لئے تحريری درخواست جمع کر سکتے ہيں اور درخواست کی جانے والی
رپورٹ کی تصحيح شده کاپی درخواست کئے جانے کے  10دن کے اندر انھيں موصول کر
لينی چاہيے.
کواليفائيڈ افراد )اہل درخواست دھنده پارٹ  (624رپورتيبل حادثات کے بارے ميں اضافی
معلومات َمثَالً تحقيقاتی رپورٹ کی درخواست بھی کرسکتے ہيں .يہ رپورٹ جسے کہ
تصحيح شده ہونا چاہيے درخواست دہندگان کو فراہم کی جاتی ہے کسی حادثے کے بند ہونے
کے  21دن بعد يا اگر کوئی تحقيق پہلے ہی مکمل ہو چکی ہو تو درخواست کے  21دن کے
اندر.
کسی تحقيق کے دستاويزات يا ريکارڈ کی تحريری درخواستيں حادثے کو رپورٹ کرنے والی
ايجنسی کے نام روانہ کی جانی چاہييں.
ماضی ميں پيش آنے والے حادثات کی جانکاری کے لئے بھی درخواستيں دی جاسکتی ہيں.
پارٹ  624ميں ٹائم فريم سے متعلق وه ضرورتيں شامل ہيں جو ان درخواستوں پر منطبق
ہوتی ہيں.
قانون کی رو سے حادثات سے متعلق درخواست کئے گئے تمام دستاويزات اور ريکارڈ
تصحيح شده ہونے چاہيے تاکہ حادثات ميں شامل لوگوں کے نام اور شناختی معلومات ان
لوگوں کے لئے دستياب نہ ہو پاے جو حادثے کے متعلق جانکاری کی درخوست کرتے ہيں.

پيج 3

ايک ايڈوکيٹ کس
سے)بشمول کواليفائيڈ
شخص يا نامہ نگار(
بات کر سکتا ہے فالو
اپ کےلئے؟
ايک ايڈوکيٹ سواالت
پوچھنے کے لئے آزاد ہے
اس وقت جب وه کسی حادثے
کی نوٹس موصول کرتا ہے
اور مزيد معلومات کے لئے
سپروائزر سے بات کرنے کی
درخواست کر سکتا ہے.
مزيد براں ايڈوکيٹ ايجنسی
ڈائريکٹر يا عھديدار سے
ملنے کی پيشکش قبول کر
سکتا ہے.
مطمئن نہ ہونے پرايڈوکيٹ
سواالت کر سکتا ہے يا
ايجنسی ڈائريکٹر اور ہائی
ليول آفيسر سے اپنی فکرمندی
کا اظہر کرسکتا ہے.
ايک سرٹيفائيڈ پروگرام ميں بد
سلوکی يا نظر انداز کرنے کی
رپورٹ کے لئے مينٹل ہائجين
ليگل سروسز ) (MHLSبھی
ايک ذريعہ ہو سکتا ہے.
 OPWDDانسيڈنٹ مينجمنٹ
يونٹ بھی اہم مسائل کو حل
کرنے ميں مدد کرسکتی ہے.
ان ايڈوکيٹ کے لئے جنہيں
سروس دينے والی ايجنسيوں
کے ذريعے درخواست شده
حادثات کے ريکارڈ دينے
سے منع کرديا گيا ہے  ،ايک
ايڈمنسٹريٹو اپيل سسٹم ہے.
مزيد جانکاری کے لئے
 OPWDDانسيڈنٹس
ريکارڈز اپيلز سے رابطہ
کری
, 44 Hollandآفيسر
Avenue, Albany, NY
12229

ر اﭩﭧ

Office for People With Developmental Disabilities
Standing Committee on Incident Review
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229

اس بروشر ميں شامل معلومات کی وضاحت کے لئے
رابطہ کريں:
OPWDD’s
Standing Committee

اگر آپ ايک پبلک ممبر ہيں اور  OPWDDسسٹم ميں خدمات حاصل کر رہے
کسی فرد کے ساتھ ہوئی بد سلوکی کو رپورٹ کرنا چاہتے ہيں تو ايسا کرنے کے
کئی طريقے ہيں:
•

اگر آپ فرد کو خدمات پہونچانے والی ايجنسی کے نام سے واقف ہيں تو
آپ براه راست اس ايجنسی سے بدسلوکی رپورٹ کرنے کے لئے رابطہ
کر سکتے ہيں.

• اگر کسی فرد کو خدمات پہنچانے والے کے بارے ميں جانکاری نہيں ہے
تو  OPWDDکو آپ بد سلوکی رپورٹ کر سکتے ہيں .آپ مقامی حادثاتی
شکايات آفيسر سے رابطہ کرنے کی معلومات کا استعمال کر سکتے ہيں
جو  OPWDDکی ويب سائٹ پر انسيڈنٹ مينجمنٹ يونٹ ويب پيج پر
دستياب ہے .انسيڈنٹ مينجمنٹ يونٹ ميں ڈيوٹی کے عالوه کے اوقات کے
لئے بھی نمبر موجود ہے .1-888-479-6763
•

on Incident Review.
opwdd.scir@opwdd.ny.gov

 NYSجسٹس سنٹر براۓ تحفّظ مخصوص ضرورتی افراد  ،بد سلوکی،
عدم توجھی اور  OPWDDکے ذريعہ منظور شده يا چالئے جانے والے
پروگرام اور سہوليات سے متعلق  24گھنٹہ ہاٹ الئن 1-855-373 2122
چالتی ہے.

افراد کو نقصان يا ضرر سے کس طرح محفوظ رکھيں...
کواليفائيڈ شخص يا ايڈوکيٹ اور سروس فراہم کرنے والے کو فرد کی بہترين اور محفوظ
خدمت کو يقينی بنانے کے لئے ايک ساتھ کام کرنا چاہيے .يہ پارٹنر شپ اس ميٹنگ ميں
شروع ہو سکتی ہے جسميں سروس اور سپورٹ کے لئے فرد کے شخصی پالن پر نظر ڈالی
جاتی ہے اور اسی وقت يہ ٹيم بشمول کواليفائيڈ شخص اور ايڈوکيٹ تحفظات اور مداخالت پر
ڈسکس کر سکتے ہيں جو کہ مطلوب ہو سکتے ہيں .اس قسم کے تحفّظات ميں ضرورت ہوتی
ے کہ وه شخصی ہوں يا اس شخص سے مخصوص ہوں.
خاص طور پر اس وقت جب کہ غير واضح زخم دوباره لگے  ،کواليفائيڈ شخص يا ايڈوکيٹ اس
بات کے مجاز ہيں کہ وه فرد کو مشابہ نوعيت کی صورت حال کے دوباره پيش آنے سے
بچانے کے لئے کون سے اقدام کئے جارہے ہيں .دريں اثنا مطلوبہ اقدامات کی پيش بندی ہميشہ
ممکن نہيں ہے کيونکہ وه اس حادثے کے ساتھ مخصوص ہو سکتا ہے .ڈسکسن کے ممکنہ
موضوعات ميں درج ذيل باتيں شامل ہو سکتی ہيں.
•

فرد کے انداز يا طور طريق ميں تبديلی

•

فرد کے دن اور ہفتے کی ہم آہنگی اور با قاعدگی

•

ايڈاپٹيو ايکوئپمنٹ ميں تبديلی يا ممکنہ ضرورت کا استعمال

•

کوئی قابل توجہ جسمانی يا صحتی پريشانی

•

ايسی مداخالت يا حمايت کی تالش جو مطلوب اور معاون ہو

•

احتساب بشمول صحتی تشخيص

•

نگرانی کا ليول

•

اسٹاف ٹريننگ اور مکرر ٹريننگ کی کوششيں

•

رہائشی يا خدماتی ماحول کے حاالت

ضرر سے تح ّفظ

ٹيم ميٹنگيں کواليفائيڈ
افراد ،يا ايڈوکيٹ اور
دوسرے ممبروں کے لئے
چوٹ ،زخم اور
بالخصوص وه زخم جو
بار بار لگتے ہوں يا نا
قابل بيان ہوں ،کی وکالت
کے لئے مفيد فورم کا
انتظام کرتی ہيں.

