د  ND RYAN WHITEد ﺑﺮﺧﮫ ب ﭘﺮوګﺮام ﺣﻘﻮﻧﮫ او ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﮫ
د ﺷﻤﺎﻟﻲ ډﮐﻮټﺎ د روﻏﺘﯿﺎ څﺎﻧګﮫ
د ﺟﻨﺴﻲ ﻟﯧږد او د وﯾﻨﯥ د ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﺑﺮﺧﮫ
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د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﺣﻘوق:
د  ND Ryan Whiteﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ب ﭘروګرام ﮐښ د ګډوﻧوال ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﺗﺎﺳو ﺣﻖ ﻟرئ ﭼﯥ:
• ﭘﮫ درﻧﺎوي ،وﻗﺎر ،ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺷﻔﻘت ﺳره ﺳﻠوک درﺳره وﺷﻲ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ،ﭘﮫ درﻧﺎوي ،وﻗﺎر ،ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺷﻔﻘت ﺳره ﺳﻠوک درﺳره وﺷﻲ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎت د ﻧژاد ،رﻧګ ،ﺟﻧس/ﺟﻧډ ،ﺗوﮐم ،ﻣﻠﯾت ،ﻣذھب ،ﻋﻣر ،طﺑﻘﯥ ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﯾل ،ﻓزﯾﮑﻲ او/ﯾﺎ ذھﻧﻲ وړﺗﯾﺎ ﭘراﺳﺎس ﻟﮫ
ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﺊ.
• ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د ﺷﺗﮫ ﺧدﻣﺎﺗو او اﺧﺗﯾﺎروﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر اوﺳﺊ.
• ﭘﮫ ﺷﺧﺻﯽ ډول ﯾﺎ د ټﯾﻠﯾﻔون ﻟﮫ ﻻرې ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﺳره د اړﯾﮑﯥ د ﻓرﯾﮑوﻧﺳﻲ )دوام( ﭘﮫ اړه ﻣواﻓﻘﯥ ﺗﮫ ورﺳﯾږئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ﯾﯥ
ﻟرئ.
• ﺧﭘل طﺑﻲ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ او د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ ﭘټ/ﻣﺣرم وﺳﺎﺗﺊ.
• د ھﻐﮫ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ﯾﺎ د ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ د اﻧﮑﺎر ﭘﮫ اړه ﺷﮑﺎﯾت درج ﮐړئ.
د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ:
د ﺷﻣﺎﻟﻲ ډﮐوټﺎ  Ryan White Program Part Bﮐښ د ګډوﻧوال ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﺗﺎﺳو ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟرئ ﭼﯥ:
• د دې ﻧﻣﺎﯾﻧدګۍ د ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺳره ﭘﮫ درﻧﺎوي او ﭘﮫ ادب ﺳره ﺳﻠوک وﮐړئ.
• د ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑوﭼﯥ ﭼﺎ ﺳره ﻣﻣﮑن ده ﺗﺎﺳو ﭘدې اداره ﮐﯥ ورﺳره ﻣﺦ ﺷﺊ ﻣﺣرﻣﯾت ﺧوﻧدي ﮐړئ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾراﻧو ،ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ،ﯾﺎ ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻓزﯾﮑﻲ ،ﺟﻧﺳﻲ ،ﻟﻔظﻲ او/ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻲ زوروﻧﻲ او ګواښوﻧو ﺳﺑب ﻧﮫ ﺷﺊ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره د ﭘﻼن ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ څوﻣره ﭼﯥ ﺗﺎﺳو وړﺗﯾﺎ ﻟرئ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﺊ.
• ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﭘﻼن ﯾﺎ اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺑدﻟوﻟو ﮐﻲ د ھر ډول اﻧدﯾښﻧو ﭘﮫ اړه ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺧﺑر ﮐړئ.
• څوﻣره ﭼﯥ ﻣو ﺗوان وي ھﻐوﻣره ﻟﯾدﻧﻲ ﺑراﺑري او وﮐړئ ،او د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﻲ ،د ﻟﯾدﻧﻲ د وﺧت ﻓﺳﺦ ﮐوﻟو ﯾﺎ ﺗﻐﯾروﻟو ﻟﭘﺎره ټﯾﻠﯾﻔون
وﮐړئ.
• د ﺧﭘل ﭘﺗﻲ ﯾﺎ ټﯾﻠﯾﻔون ﺷﻣﯾرې او ﻋﺎﯾد ﮐﻲ د ﺗﻐﯾر ﭘﮫ اړه د ﺧﭘل ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﻲ اوﺳﺊ او د ﺧﭘل ﺗوان ﭘﮫ اﻧدازه د ده ټﯾﻠﯾﻔوﻧو ﯾﺎ
ﺧطوﻧو ﺗﮫ ﺟواب ورﮐوئ.
• ﺧﭘل د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺗﮫ د ﺑﯾﻠوﻧو ﺗﺎدﯾﯥ ټوﻟﻲ ﻏوښﺗﻧﯥ د اﻋﻼن د ﻧﯾټﯥ څﺧﮫ ﭘﮫ  30ورځو ﮐﯥ وﺳﭘﺎرئ ،او اړﯾن اﺳﻧﺎد ورﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړئ.
• د ﻧورو ﻣوﺟودو ﺑرﻧﺎﻣو او ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﻻرښووﻧﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ.
• ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د ﺧﭘل ډاﮐټر ﺳره ﭘﮫ ﻟﯾدو ﮐﯥ ﻣﺣﺗﺎط اوﺳﺊ او وړاﻧدﯾز ﺷوي درﻣل واﺧﻠﺊ ﺗرڅو ﺳﺗﺎﺳو روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻲ.
• ﭘﮫ ھرو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د  ND Ryan White Part Bﺑرﺧﯥ ﭘروګراﻣو ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو وړﺗﯾﺎ او ﺷﻣوﻟﯾت ﻟﮫ ﺳره ﺗﺻدﯾﻖ ﮐړئ .ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد
ھرﮐﺎل د  Ryan Whiteدواﻣداره وړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د اﭘرﯾل  30ﻣﺧﮑﻲ ﺑﯾﺎ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ وﮐړئ د اﮐﺗوﺑر ﺗر 31ﭘورې او ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ وﮐړئ.
زه ﭘﮫ ﭘورﺗﻧﯾو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘوھﯾږم ،او ﻣﺎ د ﺧﭘﻠو رﯾﮑﺎرډوﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړې ده.
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