አድቫንስ ዳይሬክቲቭ
ADVANCE DIRECTIVE
(AMHARIC)
ወደፊት የጋራ የጤና እንክብካቤ ውሳኔ ለመስጠት እንዲረዳዎት የሚያስችል ደረጃ
በደረጃ የሚሄድ መምሪያ

ሁሉም ለአካለ መጠን የደረሰ ሰው አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ለምን እንደሚያስፈልገው
18 አመት ሲሞላን መምረጥ፣መከላከያ ሰራዊቱን መቀላቀል እና ስለጤናችን
ምን እንደም ንፈልግ መምረጥ እንችላለን፡፡ ሆኖም ሁላችንም ከበድ በሽታ
ወይም ጉዳት በየትኛውም ዕድሜ ክልል ውስጥ ሊደርስብን ይችላል፡፡

የአዕምሮ እረፍት

ቤተሰብዎችዎ ወይም ወዳጆችዎ ጤናዎን አስመልክቶ ከባድ ውሳኔ
በመስጠት ሁኔታ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ
ጭንቀታቸውን ሊቀንሰው ይችላል፡፡

እርስዎን ወክለው ውሳኔዎችን እንዲሰጡ የሚፈልጉትን ሰው በቀላሉ መሰየም
ይችላሉ፡፡ ወይም ስለ ህክምናው ያሉ መመሪያዎችን፣ እንደ ካርዲዮፕሉሞናሪ
ርሱሲቴሽን(CPR),፣ መካኒካል ቬንቲሌሽን(የአተነፋፈስ ሂደት) ወይም
የመመገቢያ ቧንቧ ወደ ሰውነት መግባት የመሳሰሉትን መረጃዎች ማካተት
ይችላሉ፡፡

መምሪያዎት ለመሙላት የመጀመሪያውን እርምጃ ተራምደዋል፡፡ እንኳን ደስ
አሎት፡፡ ይህ ሰነድ እርሶ መናገር በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ እርሶን
ወክለው የሚናገሩ ሰው ለመምረጥ ያስችሎታል፡፡ ይህ ሰው የእርሶን ፍላጎት
እንዲሳኩ ያደርጋል፡፡
ስዊድናውያን ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሰዎች ሁሉ
አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ሊኖራቸው ይገባል ብለው ያምናሉ፡፡ ስለእርሶ ቁልፍ
የሚባሉ መረጃዎችን ለሀኪሞ እና ቤተሰቦ ይሰጣል፡፡

አድቫንስ ዳይሬክቲቮች ቀለል ያሉ ብዙ ዝርዝር የያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ
ዝርዝር መመሪያ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ያግዞታል፡፡

ከጊዜ በኋላ በአድቫንስ ዳይሬክቲቩ ውስጥ ያሰፈሯቸውን ውሳኔዎች መቀየር
ከፈለጉ ሰነዱን በማናቸውም ጊዜ መቀየር ይችላሉ፡፡
ከፍ ያለ ግምት የሚሰጧቸው ጉዳዮች፣ ምርጫዎችዎ እና ቅድሚያ
የሚሰጧቸው ጉዳዮች እንዲከበሩልዎት ከፈለጉ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ
ይረዳዎታል፡፡

• ምን አይነት ህክምና እንደሚፈልጉ
• ውሳኔ መወሰን ካልቻሉ ማን ሊሰጥሎት እንደሚችል

በአድቫንስ ዳይሬክቲቭዎ የሚችሉትን ያህል ሁሉ ይጠቀሙ፡፡
ከሚወዱት ሰው ጋር ይወያዩበት፡፡
ከቤተሰቦ እና ከቅርብ ወዳጆ ጋር ማውራት/መወያየት በጣም አስፈላጊ
ነው፡፡ ውሳኔ በመወሰን ሂደት ውስጥ ሊረዱዎት ይችላሉ፣ ነገር ግን ያስተውሉ
ለራስዎ የሚያስፈልጎትን የሚያውቁት እርሶ ኖት፡፡ መረጃ ይስጧቸው፡፡
ያልተጠበቀ ነገር ከመከሰቱ በፊት ሃሳብዎንና ምርጫዎችዎን አሁኑኑ
ያካፍሏቸው፡፡

ከሀኪሞ ጋር ይመካከሩ፡፡
ደፊት ሊኖር ስለሚችል እንክብካቤ ያለዎትን ምርጫና ግቦች የተረዳ ወይም
የተረዳች መሆኑን ለማረጋገጥ ከሀኪምዎ ጋር ይወያዩ፡፡ ከቀላሉ መጀመር
የተለመደ ነው፡፡ በቀጣዩ ቀጠሮዎቾ አንዱ ጊዜ፣ በጤናዎ እና በጤናዎ
አጠባበቅ ላይ አስፈላጊ ናቸው የሚሉትን ነገሮች ለሀኪሞ ይንገሩ፡፡
ስለሚያገኙት የህክምና እርዳታ እና እንክብካቤ ግቦች መወያየት ሁልጊዜም
ጠቃሚ ነው፡፡ በተለይም በጤናዎ ላይ ለውጥ ካሎት ወይም ለጤና ጉዳዮ
ክትትል እያደረጉ ከሆነ መወያየቱ አስፈላጊ ነው፡፡ ሀኪምዎ እና ሌላ የጤና
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አገልግሎት አቅራቢ ፍላጎትዎ በግልጽ የታወቀና በፍላጎትዎም መሠረት
እየተፈጸመ መሆኑን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ፤ ይሁንና ይህን ሊያደርጉ የሚችሉት
ይህንን መረጃ እርስዎ ካቀረቡላቸው ብቻ ነው፡፡

ፍላጎቶትን ይመዝግቡ፡፡
የጤና እንክብካቤ ተወካይ ሆኖ እንዲያገለግልዎ አንድን ሰው ከመረጡ እና
ወደፊት ስለሚኖርዎት እንክብካቤ ወይም የእንክብካቤ ግቦች ምርጫዎችዎ
ውሳኔ ላይ ከደረሱ ምርጫዎችዎን ለመመዝገብ በዚህ ትንሽ መጽሐፍ ያሉትን
ቅጾች ላይ ይጠቀሙ፡፡

የተሻሻለ መመርያዎን ያጠናቅቁ፡፡
የጤና ተንከባካቢዎን ተወካይ እና/ወይም ፍላጎትዎን ከመዘገቡ በኃላ፣ ሰነዱ
ሊታይ ወይም ድጋፍ ሊሰጠው ይገባል፡፡

ሞልተው ያጠናቀቁትን አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ይመልሱ፡፡
እርስዎ እና ምስክሮችዎ (ወይም በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ)
አግባብነት ባለው ቦታ ላይ ከፈረማችሁ በኋላ በርከት ያሉ ቅጂዎች እንዲኖርዎ
ያድርጉ፡፡ ፍላጎትዎቾ በኛ የህክምና መረጃዎች ውስጥ መካተቱን ያረጋግጡ፡፡
ለዋና ሀኪሞና ለጤና እንክብካቤዎ ተወካይ ኮፒ ይስጧቸው፡፡ ሆስፒታል
ለህክምና እንዲተኙ ከተደረጉ፣ እርስዎ ወይም የእርስዎ የጤና እንክብካቤ
ተወካይ ለእርስዎ የጤና እንክብካቤ ቡድን የሰነዱን ቅጂ እንደሰጡ
ያረጋግጡ፡፡
ለሌሎች ፎቶኮፒ ወይም ስካን የተደረገውን ብቻ የተሻሻለውን መምሪያዎትን
ይላኩላቸው፡፡ ዋናውን ቅጂ ደህንነቱ በተጠበቀ እና በቀላሉ ሊደረስበት
በሚችል ሥፍራ ያስቀምጡት፡፡

ውይይቱን ይቀጥሉ፡፡
እርስዎ እና ሐኪምዎ ስለጤናዎ እንክብካቤ ጉዳይ በርካታ ውይይቶችን
ልታደርጉ ትችላላችሁ፡፡ በጊዜ ብዛት ምርጫዎትና ግቦት ሊቀየሩ ይችላሉ፡፡
ውይይቱ መቀጠሉ ሁሉም የእርሶዎን አሁን ያሎትን ፍላጎት እንዲያውቁ
ይረዳል፡፡
በፈለጉበት ጊዜ፣ የጤናዎን ተወካዮ ሆኖ የሚያገለግለውን ግለሰብ እና የጤና
እንከብካቤ ምርጫዎትን መለወጥ ይችላሉ፡፡ መረጃዎችዎን እንደ አዲስ
ማሰተካከል የሚፈልጉ ከሆነ አዲስ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ይሙሉ፡፡ ለጤና
ተወካዮ፤ ለቤተሰቦ እና ለሀኪሞ መምሪያዎትን እንዳስተካከሉ ይንገሯቸው፡፡
አዲሱን የተሻሻለውን መምሪያዎትን ለጤና ተወካዮ፣ለሃኪሞ እና ለሆስፒታሉ
ኮፒ አድርገው ይስጡ፡፡

ስለግቦችዎ እና ፍላጎቶችዎ ወደኋላ መልሶ ማሰብ ዘገየም ፈጠነም ሊባል
የሚችል ጉዳይ አይደለም፡፡

የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲኖሩ አድቫንስ ዳይሬክቲቭዎን ማስተካከል
ይችላሉ፡
በህይወቶ ያሉ ሁኔታዎች ሲለወጡ፣ የእርስዎን የጤና እንክብካቤ ምርጫዎች
መለስ ብሎ መቃኘት ጥሩ ነው፡፡ ምርጫዎችዎን አዲስ ከተፈጠረው ሁኔታ
ጋር ማስማማት ሊኖርብዎት ይችላል፡፡ ምርጫዎትን ለማስተካከል በቂ የሆኑ
ነገሮች የሚከተሉት ናቸው፡፡ አምስቱ ‘ዲ’ዎች ይባላሉ፡፡
1. አስር አመታት፡ ሌላ አስርት አመታት ምእራፍን በህይወቶ ሲጀምሩ
ወይም በህይወቶ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ሲኖር፣ ለምሳሌ ልጅዎ 18 አመት
ከሞላቸው
2. ሞት፡ የቅርብ ወዳጆ ወይም ቤተሰብ ሞት ሲያጋጥሞት
3. ፍቺ፡ ፍቺ ሲያጋጥሞ ወይም ከባድ የቤተሰብ ችግር ሲገጥሞት
4. ህመም፡ በከባድ የሆነ ህመም እንዳለቦት ሲያውቁ
5. መዋዠቅ፡ ከፍተኛ የሆነ የጤና መዋዠቅ ሲያጋጥሞት፣ በተለይም
ብቻዎትን መኖር ካቃቶት
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አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የጤና ተወካዬን ባልመርጥስ?
በከባድ ህመም ታመው ውሳኔ መወሰን ቢያቅቶ፣ ሀኪሞ ቤተሰቦን፣ ጓደኞቾን
ካልሆነ ደግሞ ፍርድቤት ለእርስዎ ውሳኔዎችን እንዲሰጡ ያደርጋሉ፡፡ የጤና
ተወካይ ከሌሎት፣ እነዚህ ሰዎች እርስዎ የማይፈልጉት ውሳኔዎች ሊወስኑ
ይችላሉ፡፡

የጤና ተወካዬ ለህክምና ወጪዎቼ ሀላፊነት ይወስዳል?
አይወስድም፡፡

ጠበቃ ያስፈልገኛል?
አያስፈልግዎትም፡፡ አድቫንስ ዳይሬክቲቩን ለመሙላት ጠበቃ እንዲኖርዎት
ሕጉ ግዴታ አይጥልም፡፡ ሁለት ምስክሮች ወይም በሕግ ሥልጣን የተሰጠው
አዋዋይ በቂ ነው፡፡

ሀሳቤን ብቀይር ምን ይሆናል?
ምርጫዎትን በፈለጉት ጊዜ መቀየር ይችላሉ፡፡ ለውጦችን ለማድረግ ጥሩው
መንገድ የምስክሮች እና/ወይም በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ ፊርማ
ያረፈበት አዲስ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ማዘጋጀት ነው፡፡ አዲስ ስላዘጋጁት
አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ማወቅ ለሚኖርባቸው ሁሉ ያስታውቁ፡፡

ቅፁን ሞልቶ መጨረስ
አድቫንስ ዳይሬክቲቭ
ይህን አድቫንስ ዳይሬክቲቭ መሙላት በ5 ቀላል ደረጃዎች ሊፈፀም ይችላል፡
ደረጃ 1፡ የጤና ተወካዮን ይምረጡ፡፡
ደረጃ 2፡ የጤና እንክብካቤ ምርጫዎትን ይምረጡ፡፡
ደረጃ 3፡ የጤና ተወካዮ ያለውን ስልጣን ይዘርዝሩ፡፡
ደረጃ 4፡ ሰነዱን ይፈርሙ፡፡
ደረጃ 5፡ የተሞላውን አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ቅጂ ያስረክቡ
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የህክምና ምርጫዎቼን(ወይም ኑዛዜዮን) ለመሙላት ማድረግ
ያሉብኝን ደረጃዎች መሙላለት ካልፈለኩስ?
ችግር የለውም፡፡ የጤና ተወካዮን (ወይም ወኪሎን) ከመረጡ በኃላ፣
ስለፍላጎቶት ተወያዩ፡፡

በአድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና በPOLST ቅጽ መካከል ያለው ልዩነት
ምንድን ነው?
POLST ማለት የሕይወት ማቆያ ሕክምና ለመስጠት የሐኪም ትዕዛዝ
(Physicians Orders for Life Sustaining Treatment)
ማለት ነው፡፡ የPOLST ቅጽ አድቫንስ ዳይሬክቲቭን የሚተካ ሳይሆን
የሚደግፍ ነው፡፡ የPOLST ቅጽን በጽኑ የታመመና በማናቸውም ዕድሜ ላይ
የሚገኝ ሰው እንዲጠቀምበት ይመከራል፡፡ ይህ ቅጽ የአምቡላንስ ሠራተኞች
ወይም የድንገተኛ አደጋ የሕክምና ባለሙያዎች አሰራራቸውን የሚመራ
የሕክምና ትዕዛዞችን ያቀርባል፡፡ ይህ የመመሪያ መጽሃፍ በዚህ ሁኔታዎች
ውስጥ በታካሚው በኩል ለሚኖሩ የእርዳታ ውሳኔዎች ይረዳል፡፡
የጤና ባለሙያው ይህን ቅጽ ሞልቶ የሚጨርሰው ከታማሚው ጋር ከተወያየ
በኋላ ነው፤ ቅጹ ተቀባይነት የሚኖረው ቅጹ በሐኪሙ እና በታማሚው
(ወይም የጤና እንክብካቤ ተወካዩ) የ POLST ቅፅ ላይ ፊርማ
ሲያርፍበት ነው፡፡

አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 1፡ የጤና ተወካዮን ይምረጡ፡፡
እርሶ ውሳኔ መወሰን በማይችሉበት ጊዜ በውሳኔውን እርስዎን ወክለው የሚሰጡ የሚተማመኑበትን ሰው ይመረጡ፡፡ በህይወቶ ውስጥ ያሉት ሰዎች
ያስቡ--- ቤተሰቦ እና ጓደኖቾ፡፡ የጤና ተወካዮ የሚሆነውን ሰው ይመረጡ፡፡ የመረጡት ሰው በወከሉት ሁኔታ ሊሰራ ፈቃደኛ ስለመሆኑ ይጠይቁት፡፡

ከቤተሰብ አንድ ሰው/ ጓደኛ የሚመርጡት ሰው የሚከተለውን ማሟላት
አለባቸው፡
• ከ18 አመት በላይ የሆኑ እና እርሶን በደንብ የሚያውቆት
• ይህን ለእርስዎ ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነ
• በአስቸጋሪ ጊዜያት ላይ በፍላጎቶት መሰረት ውሳኔ መስጠት ይችላሉ
• በመምሪያው ውስጥ ያሉትን የእርሶን ፍላጎቶች በተሳካ መልኩ ለህክምና
አገልግሎት አቅራቢዎች እና ለቤተሰቦ ማድረስ የሚችል

የጤና ተወካዮ የሚከተሉትን ማድረግ ይችላል፡
• የህክምና አገልግሎቱን የት እንደሚያገኙ መወሰን
• የህክምና አገልግሎት ሰጪዎችን መምረጥ እና ማባረር
• ለህክምና፣ለምርመራ፣ለመድሃኒቶች ፈቃድ መስጠት/ መከልከል
• ከሞቱ በኃላ ሰውነቶ፣የሰውነት ክፍሎ ምን እንደሚሆን መወሰን
• ፍላጎቶትን ለመፈፀም የሚያስፈልገውን ህጋዊ ድርጊቶች መፈፀም

ተወካዮመሆን የሌለበትሀኪሞ ወይም የቤተሰቦ አባል ካልሆኑ በስተቀር እርስዎ ህክምናውን በሚያገኙበት የህክምና ተቋም ውስጥ የሚሰሩ መሆን
የለባቸውም፡፡

የጤና ተወካዮን ይግለፁ
1) ይህ ሰው እኔ መወሰን ባልቻልኩበነት ጊዜ የህክምና ውሳኔዎቼን እንዲወስንልኝ እፈልጋለሁ፡
የመጠሪያ ስም

የአባት ስም

ዝምድና

የቤት ስልክ/የሞባይል ስልክ ቁጥር

የስራ ስልክ

ኢሜይል

የጎዳና አድራሻ

ከተማ

ግዛት

የዚፕ ኮድ

ይህ ሰው ውሳኔዎቼ ላይ መድረስ ካለቻለ፣ ይህን ሰው እፈልጋለው፡
የመጠሪያ ስም

የአባት ስም

ዝምድና

የቤት ስልክ/የሞባይል ስልክ ቁጥር

የስራ ስልክ

ኢሜይል

የጎዳና አድራሻ

ከተማ

ግዛት

የዚፕ ኮድ

2) ከሚስማሙት ሀሳብ ጎን ‘X’ ያስቀምጡ፡
የጤና ተወካዬ ለኔ ውሳኔዎችን መስጠት የሚችለው የራሴን ውሳኔዎች መስጠት የማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ስሆን ብቻ ነው፡፡
ወይም
የጤና ተወካዬ አሁን ሰነዱ ላይ ከፈረምኩ በኃላ ውሳኔዎቼን መስጠት ይችላል፡፡

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡

5

አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 2: የጤና ምርጫዎትን ይምረጡ፡፡
ሕይወትዎ ዋጋ ያለው እንዲሆን ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድን ነው?
1) ህይወቴ (ሀ ወይም ለ ይምረጡ)
ሀ) ምንም ያክል ብታመምም እንኳን ህይወቴ ሁሌም ልኖረው እወዳለሁ
ለ) ልኖረው የምፈልገው (ለእርሶ እውነት የሆነውን ይምረጡ)፡
		

መኖር የምፈልገው ከቤተሰቦቼ እና ከጓደኞቼ ጋር መነጋገር ስችል

		

በኮማ ውስጥ ከነበርኩበት ሁኔታ መንቃት ስችል

		

እራሴን መመገብ፣ መታጠብ ወይም መንከባከብ ስችል

		

ከህመም ነፃ መሆን ስችል

		

ከመሳሪያዎች ጋር ሳልቆራኝ መኖር ስችል

		

እርግጠኛ ካልሆንኩ

2) እየሞትኩ ከሆነ፣ ለእኔ አስፈላጊ የሚሆነው(አንዱን ይምረጡ) ነው፡
ቤት መሆኔ
ሆስፒታል ውስጥ ወይም ሌላ የህክምና ተቋም
ህክምና የማገኝበት ቦታ መሆኑ አስፈላጊ አይደለም

ሀይማኖት ወይም እምነቶች
1) ሀይማኖት ወይም መንፈሳዊነት ለእርስዎ ወሳኝ ነው?
አዎን

አይደለም

2) ሀይማኖት ወይም እምነት አሎት? ካሎት፣ ምንድን ነው?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ሀኪምዎ ስለ ሀይማኖትዎ ወይም የእምነቶ ሁኔታ ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 2: የጤና ምርጫዎትን ይምረጡ፣ የቀጠለ
በሕይወት የማቆያ ሥራ
የህይወት ማቆየት ህክምናዎች የሚደረጉት እርስዎን በህይወት ለማቆየት ሲባል ነው፡፡ እነርሱም የሚከተሉትን
ያካትታሉ፡
CPR ዌም ካርዲዮፕሉሞናሪ ሪሱሲቴሽን - ይህን ሊያካትት የሚችለው፡
• የደም ዝውውር እንዲቀጥል ደረቶ ላይ በህይል መጫን
• ኤሌክትሪክ በመጠቀም ልቦን ማስነሳት
• በደምስሮት መዳህኒት መስጠት
የመተንፈሻ ማሽን ወይም ቬንቲሌተር - ይህ ማሽን በሳንባዎ ውስጥ በጉሮሮ ውስጥ በሚያልፍ ቱቦ አማካኝነት
አየር የሚሰጥና የሚተነፍስሎት መሳሪያ ነው፡፡ ማሽኑ ከተደረገሎት ማውራትም፣መብላትም አይችሉም፡፡
የኩላሊት ዕጥበት— ይህ መሳሪያ ኩላሊቶ መስራት ካቆመ ደሞትን ያጣራሎታል፡፡
የምግብ መስጫ ቱቦ— ይህ ቱቦ እርስዎ መዋት የማይችሉ ከሆነ ሰውነቶ የሚያስፈልጎትን ምግብ እንዲያገኝ
ያደርጋል፡፡ ይህ ቱቦ ከጉሮሮት እስከ ጨጓራዎት ድረስ ይደርሳል፡፡ በቀዶ ጥገናም ሊገባ ይችላል፡፡
ደም መስጠት — ይህ ደም በደምስሮት መሀል እንዲያልፍ ያደርጋል፡፡
ቀዶጥገና እና/ወይም መድሃኒቶች

ከሚስማሙበት ሀሳብ አጠገብ ’X’ይህን ምልክት ያስቀምጡ ፡፡
በጣም ታምሜ ልሞት የምችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ፡
ሀኪሜ የሚሰጠኝን የህይወት ማቆየት ህክምናዎች ይጠቅማሉ ብለው የሚያስቡትን ህክምናዎች በሙሉ
በመሞከር ይርዱኝ፡፡ ህክምናው ባይሰራ እና የመሻሻል ተስፋÂ አነስተኛ ከሆነ፣ የህይወት ማቆየት
ህክምናዎች ውስጥ መቆየት እፈልጋለሁ በህመም ውስጥም ብሆንም እንኳን፡፡
ሀኪሜ የሚሰጠኝን የህይወት ማቆየት ህክምናዎች ይጠቅማሉ ብለው የሚያስቡትን ህክምናዎች በሙሉ በመሞከር ይርዱኝ፡፡
ህክምናው ባይሰራ እና የመሻሻል ተስፋÂ አነስተኛ ከሆነ፣ የህይወት ማቆየት ህክምናዎች ውስጥ መቆየት አልፈልግም፡፡ በስቃይ
ውስጥ ካለሁ፣ የህይወት ማቆየት ህክምናዎች እንዲያቆሙ እና በእርጋታ መሞት እፈልጋለሁ፡፡
በየህይወት ማቆየት ህክምናዎችን አልፈልግም፡፡ በምቾቴ ላይ ማተኮር እፈልጋለሁ፡፡ ተፈጥሮአዊ አሟሟት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ፡፡
የኔ የጤና ተወካይ እንዲወስንልኝ እፈልጋለሁ፡፡
ምን እንዲደረግልኝ እንደምፈልግ አላውቅም፡፡

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 2: የጤና ምርጫዎትን ይምረጡ፣ የቀጠለ
የሰውነት ክፍሎትን መለገስ
ሀኪሞ ስለሰውነት ክፍሎት እና ስለ የአስክሬን ምርመራ ሊጠይቆት ይችላል፡፡ የሰውነት ክፍሎትን መለገስ የሌሎችን ሰዎች ህይወት ያድናል፡፡ ይህን X
ምልክት ከአንዱ ከምርጫዎ አጠገብ ያስቀምጡ፡፡
እኔ የሰውነት ክፍሎቼን መለገስ እፈልጋለሁ፡፡
ሊጠቅም የሚችል፣ ምንም አይነት የሰውነት ክፍሌን፡፡
የተወሰኑ የሰውነት ክፍሎቼን(እባክዎ መለገስ ሚፈልጉትን የሰውነት አካሎች ለይተው ይጻፉ)፡፡
		__________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________
		__________________________________________________________________________
ምንም የሰውነት ክፍሎቼ እንዲሰጡ አልፈልግም፡፡
የኔ ጤና ተወካይ እንዲወስንልኝ እፈልጋለሁ፡፡
ምን እንዲደረግልኝ እንደምፈልግ አላውቅም፡፡

የአስክሬን ምርመራ
የአስክሬን ምርመራ አንድ ሰው ከሞተ በኃላ በምን ምክንያት እንደሞተ ልናውቅበት የምንችልበት መንገድ ነው፡፡ የቀዶጥገና ሂደትነው፡፡ የተወሰኑ ቀናት
ሊወስድ ይችላል፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ የአስክሬን ምርመራ በህግ ሊጠየቅ ይችላል፡፡ ይህንX ምልክት ከአንዱ ከምርጫዎ አጠገብ ያስቀምጡ፡፡
የአስክሬን ምርመራ እፈልጋለሁ፡፡
የአስክሬን ምርመራ አልፈልግም፡፡
የአስክሬን ምርመራ የምፈልገው ስለአሟሟቴ ምክንያት(ቶች)ላይ ጥርጣሬ ካለ ነው፡፡
የኔ ጤና ተወካይ እንዲወስንልኝ እፈልጋለሁ፡፡
ምን እንዲደረግልኝ እንደምፈልግ አላውቅም፡፡

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 2: የጤና ምርጫዎትን ይምረጡ፣ የቀጠለ
መታየት ያሉባቸው ነገሮች
ከሞቱ በኃላ ለእርስዎ አስፈላጊ የሆኑ ፍላጎቶች ምንድን ናቸው? የህክምና እንክብካቤ ሰጪ ቡድን ማወቅ ያለባቸው ለምሳሌ፣ በአካሎ ላይ እንዲደረግ
የሚፈልጉት ባህላዊ፣ ሀይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ መደረግ ያለባቸው ስነስርአቶች አሉ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ስለቀብሮ ስነስርአቶ ወይም አቀባበር ፍላጎት የምናሳውቀው ሰው አለ?
አዎን

የለም

ካለ፣ እነማን?_________________________________________________________________________

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 3፡ የጤና ተወካዮ ያለውን ስልጣን ይዘርዝሩ፡፡
የጤና ተወካዮ የሚከተሉትን ውሳኔዎችን ለማድረግ ያግዞታል ስለ፡

የህይወት ማቆየት ህክምናዎች — ረጅም ጊዜ እንዲኖሩ የሚረዱ ህክምናዎች ናቸው፡
• CPR ወይም ካርዲዮፕሉሞናሪ ሬሱሲቴሽን
• ደም መለገስ
• የመተንፈሻ ማሽን ወይም ቬንቲሌተር
• ቀዶ ጥገና
• የኩላሊት እጥበት
• መድሃኒቶች
• መመገቢያ ቱቦ
የህይቀት-ማብቂያ እንክብካቤ ሁኔታ
በቅርብ የሚሞቱ ከሆነ፤ የጤና ተወካዮ የሚከተሉትን ማድረግ ይችላል፡
• የሀይማኖት አባት መጥራት

• የሰውነቶት ክፍሎች ይለገሱ ይሁን/ አይሁን መወሰን

• የመሞቻዎን ስፍራ (ቤት ወይም ሆስፒታል) መወሰን

• የት እንደሚቀበሩ መወሰን

• የአስክሬን ምርመራ ይካሄድ ይሁን/አይሁን መወሰን

የጤና ተወካዮ እንዴት ፍላጎቶትን እንዲያስፈፅምሎት ይፈልጋሉ?
ይህንX ምልክት ከምርጫዎ አጠገብ ያስቀምጡ፡፡
አጠቃላይ ልውውጥ: የጤና ተወካዬ ምንም አይነት የጤና ውሳኔዎች ከሀኪሞቼ ጋር ከተነጋገረ በኃላ፣ እና እሱ/እሷ ለዚህ ጊዜ ጥሩ ነው ብለው
የሚያምኑበት ከሆነ መለወጥ ይችላል፡፡
የተወሰነ ለውጥ፡ የጤና ተወካዬ መለወጥ የሚችለው የተወሰኑ የህክምና ውሳኔዎቹን፣ ከሀኪሞቼ ጋር ከተነጋገረ በኃላ እና እሱ/እሷ ለዚህ ጊዜ ጥሩ
ነው ብለው የሚያምኑበት ከሆነ ነው፡፡
ዝቅተኛ ለውጥ: የጤና ተወካዬ ፍላጎቶቼን በተቻለ አቅም በቅርብ ርቀት እንዲከታተል እፈልጋለሁ፡፡ እባክዎ ሃኪሞቼ ሌላ አቅጣጫ ቢጠቁሙ እንኳን
የኔን ፍላጎቶች አክብሩልኝ፡፡

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ፣አስፈላጊ ከሆነ፣ ተጨማሪ ገፆችን ካስፈለጎት ይጠቀሙ፡፡
እነዚህ የተወሰኑት በጣም እንዲከበሩ የምፈልጋቸው ምኞቶቼ ናቸው፡
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
የእርስዎ የጤና እንክብካቤ ተወካይ እንዲወስንሎት የማይፈልጉትን ውሳኔዎች ከታች ይግለጹ፡፡
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 4፡ ሰነዱን ይፈርሙ፡፡
የእርስዎ ፊርማ
ይህን ሰነድ ከመጠቀሞ በፊት፣ እርስዎ ማድረግ ያለቦት፡
• ይህን ሰነድ መፈረም ያለቦት ከ18 አመት እና ከዛ በላይ ከሆኑ ነው
• ሁለት ምስክሮች ይፈርሙ እና በታዋቂ አፈራራሚ በታዳሚዎች መሀል መታወቅ አለበት፡፡
• ሰነዱን በመስክሮች ፊት ይፈርሙ ወይም ሰነዱ ላይ ስለመፈረምዎ በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ እንዲያረጋግጥ ያድርጉ፡፡
ስሞትን ይጻፉ እና እለቱን ይጻፉ፡፡
ፊርማ

ቀን

ስሞትን ይጻፉ
የጎዳና አድራሻ

ከተማ

ግዛት

የዚፕ ኮድ

ምስክሮች
ይህ ሰነድ ጥቅም ላይ ከመዋሉ በፊት ሰነዱ ላይ ሁለት ምስክሮች ሊፈርሙበት ወይም በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ ሊያረጋግጠው ይገባል፡፡
ምስክሮቾ ማድረግ ለባቸው፡

ምስክሮቾ መሆን የሌለባቸው:

• ከ18 ዓመት በታች መሆን

• የጤና እንክብካቤ ተወካይዎ አድርገው የሰየሙት ግለሰብ

• እርስዎን የማያውቅዎት

• የእርስዎ ሀኪም ወይም ሌላ የህክምና እንክብካቤ እርዳታ አቅራቢ

• ሰነዱ ላይ ሲፈርሙ ማየት ያልቻለ

• እርስዎ አገልግሎት የሚያገኙበት የሕክምና ማዕከል ወይም የጤና አገልግሎት አቅራቢ ሠራተኛ

		

• እርስዎ በሚኖሩበት አካባቢ የሚሰራ

		

• በማናቸውም ሁኔታ ከእርስዎ ጋር ዝምድና ያለው

		

• እርስዎ ከሞቱ በኋላ ጥቅም ሊያገኝ የሚችል - በገንዘብ ወይም በንብረት ተጠቃሚ ሊሆን የሚችል

ሁለት ምስክሮች ከሌሉዎት በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ በገጽ 13 ላይ ሊፈርም ይችላል፡፡

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 4፡ ሰነዱን መፈረም፣ የቀጠለ
የምስክሮች ፊርማ
ምስክሮቾት ይህን ሰነድ እንዲሞሉት ያድርጉ
በፊርማÂ ይህ ሰነድ ሲፈረም መመልከቴን__________________________________________________ አረጋግጣለሁ፡፡
እሱ/እሷ ይህንን ሰነድ በሚፈርሙበት ወቅት በማስተዋል እና ያለግፊት እንደፈረሙ አምናለሁ፡፡

በተጨማሪም ቃል ምገባው፡
• ይህን ሰው ስለማውቀው ስለማንነቱ መናገር እችላለሁ፡፡
• 18 ዓመት እና ከዛ በላይ ነኝ
• የእሱ/እሷ የጤና ተወካይ አይደለሁም
• እሱ/እሷ ህክምና እንክብካቤ አቅራቢ አይደለሁም
• እሱ/እሷ ለሚጠቀምበት ህክምና ተቋም አልሰራም
• እሱ/እሷ በሚኖሩበት ስፍራ አልሰራም
• ከእሱ/እሷ ጋር ምንም አይነት ዝምድና የለንም
• እሱ/እሷ ከሞቱ በኋላ- በማንኛውም ገንዘብ ወይም ንብረት-ተጠቃሚ አይደለሁም፡፡

ምስክር #1
ፊርማ

ቀን

ስሞትን ይጻፉ
የጎዳና አድራሻ

ከተማ

ግዛት

የዚፕ ኮድ

ግዛት

የዚፕ ኮድ

ምስክር #2
ፊርማ

ቀን

ስሞትን ይጻፉ

የጎዳና አድራሻ

ከተማ

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡

12

አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
—ለይፋዊ ጥቅም—

ደረጃ 4፡ ሰነዱ ላይ ይፈርሙ - አስፈላጊ ከሆነ በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ ፊርማ
በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ እንደ የመንጃ ፈቃድ ወይም ፓስፖርት ያለ ፎቶግራፍ ያለበት መታወቂያ ያለዎት መሆኑን ማረጋገጥ ይፈልጋል፡፡

የዋሺንግተን ግዛት
ሀገር____________________________________________
የሚከተለውን አረጋግጣለሁ
________________________________________________________________________________
(ስም)

ከፊቴ የቀረበው ግለሰብ በዚህ ሰነድ ላይ መፈረሙ/ሟን እና በሰነዱ ውስጥ ስለተጠቀሰው ጉዳይ እና ምክንያት በነጻነት እና በሙሉ ፈቃድ መፈረሙ/ሟን
አረጋግጧል ወይም አረጋግጣለች፡፡

ቀን፡____________________________________________
______________________________________________
(በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ ፊርማ)

አርእስት፡__________________________________________

(በሕግ ሥልጣን የተሰጠው አዋዋይ ማህተም)

የኔ ቀጠሮ የሚያበቃበት ቀን፡________________________________

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ዋሺንግተን
ደረጃ 5: ሙሉ ለሙሉ ተሞልቶ የተጠናቀቀውን አድቫንስድ ዳይሬክቲቭ ቅጂ ያስገቡ፡፡
አድቫንስድ ዳይሬክቲቩ ላይ ከፈረሙ እና ምስክሮችም ከፈረሙበት ወይም በሕግ ሥልጣን በተሰጠው አዋዋይ ከተረጋገጠ በኋላ፣ ዋናውን ቅጂ ለራስዎ
አስቀርተው ከገጽ 5-14 ያሉትን ኮፒ በማድረግ ለሚከተሉት ይስጡ፡
• የጤና ተወካዮ
• የህክምና እርዳታ አቅራቢዎች
• ሆስፒታል
• ቤተሰብ እና ጓደኞች

የተሻሻለውን መመሪያዎን ለማጠናቀቅ አማራጮች፡
በቀጣዩ ቀጠሮዎ፣ ለመረጡት Swedish Health Services ሀኪም፣ የመጀመሪያ እርዳታ ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል ቅጂውን ይስጡ፡፡
የራሶት የሆነ ማህተም ያለበት ደብዳቤ(ካሎት) በማድረግ ቅጂውን መመለስ ይችላሉ፡፡

አድቫንስድ ዳይሬክቲቩን ስለመሙላት ወይም ስለመመለስ ተጨማሪ መረጃዎች ከፈለጉ በሚከተሉት የSwedish እና Providence ዌብሣይቶች
ላይ ያገኛሉ፡
• www.swedish.org/AD
• www.swedish.org/patient-visitor-info (ይህንን አያያዥ “Advance Directive” (“የተሻሻለ መመርያ”) ይንኩ)
• www.providence.org/InstituteForHumanCaring
ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ፣ Swedish Health Services ሀኪም፣ የመጀመሪያ ዕርዳታ ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል መጠየቅ
ይችላሉ፡፡

የዚህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ ባለቤትነት፡ (እባክዎን ስምዎን በዚህ መስመር ላይ ይጻፉ)

የትውልድ ቀን

ይህ አድቫንስ ዳይሬክቲቭ እና የጤና ተወካይ ሥያሜ አግባብነት ካላቸው ከዋሺንግተን የተፈጥሮአዊ ሞት ሕግ (የዋሽንግተን በተፈጥሮአዊ መንገድ የሚከሰት ሞት ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 70.122) እና ወጥ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ሕግ
(የተመሳሳይ ህጋዊ ውክልና ህግ) (የተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 11.125) ፣ እና ከተሻሻለው የዋሺንግተን ኮድ ምዕራፍ 71.32 ጋር የተስማማ ነው፡፡
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አድሎ ያለማድረግና በቀላሉ የማግኘት መብቶች ማስታወቂያ
ተገቢዎቹን የፌደራል ሕዝባዊ መብቶች ሕጎችን እንከተላለን እንዲሁም በዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ዜግነት፣ እድሜ፣ የአካል ጉዳት ወይም በጾታ
ምክንያት አድሎ አናደርግም። እኛ ሰዎችን በዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ዜግነት፣ እድሜ፣ የአካል ጉዳት ወይም በጾታ አንለይም፡፡ እኛ፡
(1) አካል ጉዳተኞች ከኛ ጋር ለመግባባትእንዲችሉ ነፃ አገልግሎት መስጠት ለምሳሌ (ሀ) ብቁ የሆኑ ቋንቋ አስተርጓሚዎች እና (ለ)በሌሎች
ዘዴዎች የተጻፉ መረጃዎችን (በትልልቅ ህትመት፣ ኦዲዮ፣ መገኘት በሚችሉ የኤሌክትሮኒክስ ፎርማቶች፣ እና በሌሎች ዘዴዎች ያቀርባል፡፡)
(2) የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆኑ ሰዎች የነጻ የአቋንቋ አገልግሎቶችን ይሰጣል፣ ለምሳሌ፡ (ሀ) ብቁ አስተርጓሚዎች፤ እና (ለ)
በሌሎች ቋንቋ የተጻፉ መረጃዎችን ያቀርባል፡፡
ከላይ ከተጠቀሱት አገልግሎቶች ከፈለጉ፣ እባክዎ የሚመለከተውን ሰብአዊ መብቶች አስተባባሪ ያግኙ፡፡ የቴሌኮሚኒኬሽን ሪምላሽ አገልግልቶች
(የስልክ ማዞሪያ አገልግሎት) ከፈለጉ በ 1-800-833-6384 ወይም 7-1-1 ይደውሉ።
ስዊዲሽ ይህንን አገልግሎት ማቅረብ አልቻለም ወይም በዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ዜግነት፣ እድሜ፣ የአካል ጉዳት ወይም ጾታ ላይ ያተኮረ መድሎ
አድርጓል ብለው ካመኑ፣ ከየሰብአዊ መብቶች አስተባባሪ ጋር ከዚህ በታች በተጠቀሰው አድራሻችን በማግኘት ቅሬታዎን ማቅረብ ይችላሉ፡፡

የአገልግሎት ቦታ
ከስዊዲሽ Edmonds
በስተቀር፣ በሁሉም ቦታዎች
ስዊዲሽ ኤድመንድስ

የአዛውንት አገልግሎቶች

የሕዝባዊ መብቶች አቀናባሪ
Civil rights coordinator, 101 W. 8th Ave., Spokane, WA 99204
ስልክ፡ 1-844-469-1775፤ የቃል አስተርጓሚ ስልክ መስመር፥ 1-888-311-9127
ኢሜይል፡ Nondiscrimination.WA@providence.org
Civil rights coordinator (Bed Control), 21601 76th Ave. W. Edmonds, WA
98026
ስልክ፡ 1-844-469-1775፤ የቃል አስተርጓሚ ስልክ መስመር፥ 1-888-311-9178
ኢሜይል፡ Nondiscrimation.SHS@providence.org
Civil rights coordinator, 2811 S. 102nd St., Suite 220, Tukwila, WA 98168
ስልክ፡ 1-844-469-1775፤ የቃል አስተርጓሚ ስልክ መስመር፥ 1-888-311-9127
ኢሜይል፡ Nondiscrimination.pscs@providence.org

የብሶትዎን ማመልከቻ በአካል ቀርበው ወይም በፖስታ፣ ፋክስ ወይም ኢሜይል አድርገው ማስገባት ይችላሉ። የብሶት ማመልከቻ በማስገባት
ላይ እርዳታ ካስፈለግዎ፣ ከላይ ከተጠቀሱት የሕዝባዊ መብቶች አቀናባሪዎች ውስጥ አንዱ ሊረዳዎ ይችላል።
የሕዝባዊ መብቶችን አስመልክቶ ጥቄዎን ወደ የጤና እና የሰብአዊነት አገልግሎቶች ጽ/ቤት (U.S. Department of Health and
Human Services)፣ የሕዝባዊ መብቶች ጽ/ቤት (Office for Civil Rights)፣ በኤሌክትሮኒክ መንገድ፣ ለሕዝባዊ መብቶች ጽ/ቤት
አቤቱታ ማቅረቢያ (Office for Civil Rights ቅሬታ ማቅረቢያ መንገድ) በኩል፣ በ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf ወይም በፖስታ ወይም በስልክ ማመልከት ይችላሉ፡
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
1-800-368-1019፣ 800-537-7697 (TDD)።
አቤቱታ ማቅረቢያ ቅጾች በ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html ይገኛሉ።
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We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in our health programs
and activities.
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