एनडी रायन �ाइट भाग ख काय�क्रमको अिधकार र िज�ेवारीह�
उ�र डकोटा �ा� िवभाग
यौन ह�ा�रण र र�जिनत रोगह�को िवभाजन
रे भ. ०७-२०२१

ग्राहकको अिधकारह�:
एनडी रायन �ाइट काय�क्रम भाग ख मा एक सहभागीको �पमा, तपाइँ को अिधकार छ:
•

स�ान, ग�रमा, िवचार, र क�णासंग �वहार गनु�होस् र पाउनु होस् ।

•

प्रा� केस �वस्थापन सेवा स�ान, ग�रमा, िवचार, र क�णाको साथ �वहार ग�रने छ।

•

जात, रं ग, िल�, जातीयता, राि��य मूल, धम�, उमेर, वग�, यौन अिभिव�ास, शारी�रक र/वा मानिसक �मताको आधारमा भे दभाव मु � केस

�वस्थापन से वाह� प्रा� गनु�होस् ।
•

केस �वस्थापन सेवाह�को लािग एक योजना बनाउनमा भाग िलनु होस्।

•

सेवाह� र तपाइँ को लािग उपल� िवक�ह�को बारे मा सूिचत �नुहोस्।

•

तपाइँ को केस प्रब�कसँग एक स�क�मा स�क�को आवृि�को बारे मा तपाइँ , या त ���गत �पमा वा टे िलफोनमा स�क� गनु�होस्।

•

आफ्नो मे िडकल रे कड� र केस �वस्थापन रे कड� को गो�ता कायम ग�रनेछ।

•

तपाइँ प्रा� वा से वाह� अ�ीकार सेवाह�को बारे मा एक िशकायत फाइल गनु�होस्

ग्राहकको िज�े वारीह�:
उ�री डकोटा रायन �ाइट काय� क्रम भाग ख मा एक सहभागीको �पमा, तपाइँ को िज�ेवारी छ:
•

स�ान र िश�ाचार �पमा यस एजे�ीको अ� ग्राहकह� र कम�चारीह�लाई �वहार गनु�होस्।

•

तपाइँ यस एजे�ीमा अ� ग्राहकह�को गोपनीयता को सामना गन� स�ु�न्छ �सैले उहाँ ह�को र�ा गनु�होस्।

•

मु�ाको िवषय केस प्रब�कह�, कम�चारीह�, वा शारी�रक, यौन, मौ�खक र/वा भावना�क दु ��वहार वा धम्कीको लािग अ� ग्राहकह�
मु�ाको िवषय होइन।

•

तपाइँ केस �वस्थापनको लािग एक योजना बनाउनमा स�म �नु�न्छ भए स�ो भाग िलनुहोस्।

•

आफ्नो केस प्रब�कलाई कुनै पिनिच�ा छ भए तपाइँ को केस �वस्थापन योजना वा तपाइँ को आव�कताह�मा प�रवत�नको बारे मा थाहा
िदनुहोस् ।

•

तपाइँ को �मता अनुसार सबै भ�ा राम्रो गन�को लािग िनयु��ह� रा�, वा यिद स�व छ, र� गन� वा एक िनयु�� समय प�रवत�न गन� फोन
गनु�होस्।

•

तपाइँ को �मता अनुसार सबै भ�ा राम्रो पत्र पेश गन�को लािग तपाइँ को केस प्रब�कसंग उहाँ को ठे गाना वा फोन न�र, आय, िलनुहोस् र
कुरा गनु� होस् र उहाँ को प्रितिक्रयाको जानकारी िलएर संचारमा रहनु होस्।

•

तपाइँ को केस प्रब�कलाई कथन िमितको ३० िदन िभत्र िबलको भु �ानीको लािग कुनै अनुरोध र आव�क कागजात प्रदान गनु� होस् ।

•

अ� उपल� काय�क्रम र से वाह�बाट सहायता प्रा� गन�को िन�� केस प्रब�कको िनद� शनह� पालना गनु�होस्।

•

आफ्नो हे रचाहको लािग डा�रकहाँ िनयिमत �पमा जानुहोस् र तपाइँ को �ा� र भलाई सुिनि�त गन� िनधा� �रत औषिध िलनुहोस्।

•

प्र�े क ६ मिहना एनडी रायन �ाइट भाग ख काय� क्रममा तपाइँ को यो�ता र नामां कन पुन: प्रमािणत गनु�होस्। तपाइँ अिप्रल ३० स�मा

पुन: भना� �नुपछ� र ३१ अ�ोबर स�मा पु न: प्रमािणत ग�रस�ुपछ� प्र�े क वष� रायन �ाइट यो�ताको लािग जारी रा�।
म मािथको जानकारी बुझ्छु , र मै ले मेरो रे कड� को लािग एउटा प्रितिलिप प्रा� गरे को छु ।
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