
 

California Department of Social Services IHSS Provider Orientation 
  (Revised 2/6/12) – Armenian 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱԳՐՈՂ 
 
Իբրեւ Տնային Օժանդակ Ծառայութիւններու (IHSS) խնամատար, դուք «Պարտադիր Տեղեկագրող»  
էք: Պարտադիր տեղեկագրող ըլլալ կը նշանակէ, որ դուք ըստ օրէնքի Քաունթիի Չափահասներու 
Պաշտպանութեան Ծառայութիւններուն (Adult Protective Services, APS) կամ Երեխաներու 
Պաշտպանութեան Ծառայութիւններուն (Children’s Protective Services, CPS) անմիջապէս պէտք  
է տեղեկացնէք որեւէ կասկածելի չարաշահում: Չարաշահողը կրնայ ըլլալ այն նպաստընկալը,  
որուն կը խնամէք, յաճախորդին տունին մէջ ոեւէ անձ կամ ոեւէ ուրիշ մէկը ձեր աշխատած կամ 
չաշխատած ատեն: 
 
Չափահասներու Չարաշահում  
 

Չափահասներու չարաշահում կը կատարուի, երբ հաշմանդամ չափահաս մը կամ տարեց մը. 
• կ'ապտակեն, կը զարնեն, կը խեղդեն, կը կսմրթեն, կից կը զարնեն, կը հրմշտեն կամ անոր պէտք 

եղածէն աւելի կամ պակաս դեղ կու տան 
• մշտապէս վրան կը պոռան, կը վախցնեն, որ կրնան մարմնական վնաս տալ կամ առանձին ձգել 
• մատակարարին կողմէ կը լքուի այն ատեն, երբ ան անկարող է պէտք եղած ուտելիքը, ջուրը, 

հագուստը, պատսպարանը կամ առողջապահական խնամքը ունենալ 
• չեն ձգեր, որ նամակ, հեռաձայն առնէ կամ այցելուներ ունենայ եւ կամ զինք արգիլեն դուրս ելլել 

կամ հանրային վայրեր երթալ 
• դրամ, ունեցուածք կամ թանկարժէք իրեր կը կորսնցնէ` ստիպման տակ կամ առանց իր 

գիտնալուն կամ համաձայնութեան 
• կը լքուի մէկու մը կողմէ, որ պարտաւոր է խնամք, ուտելիք, ջուր տալ, վարձքը, ջուրի ու 

ելեկտրականութեան կամ այլ վճարումներ ընել  
• կը տեղափոխեն զինք նահանգէն դուրս, երբ անձը ի վիճակի չէ համաձայնութիւնը տալու 
• կը բռնաբարեն կամ կը տանջեն 
 

Տարէցի մը կամ հաշմանդամ չափահասի մը ինքնալքումը նոյնպէս չարաշահում է: Տարէցը ոեւէ անձ 
մըն է, որ 65 տարեկանէն վեր է: Կախեալ չափահասը 18-էն 64 տարեկան ոեւէ անձ մըն է, որ 
մարմնական կամ մտային սահմանափակումներ ունի, որ արգելք կ'ըլլայ օրական սովորական 
գործունէու թիւն ունենալու կամ շահերը պաշտպանելու: 
 
Մանուկներու Չարաշահում  
 

Մանուկներու չարաշահում կ'ըլլայ, երբ մանուկը.  
• արկածէ մը զատ ուրիշ ատճառով մարմնական վնասուածք ստանայ 
• ենթարկուի դիտաւորեալ դաժանութեան կամ չարդարացուող պատիժի մը 
• ենթարկուի սեռային գետնի վրայ չարաշահումի 
• լքուի ծնողքին կամ խնամակալին կողմէն, որ իրեն համապատասխան ուտելիք, հագուստ, 

ապատսպարան, բժշկական խնամք կամ հսկողութիւն չի կրնար ապահովել 
 

Եթէ դուք որեւէ չարաշահում տեսնէք կամ կասկածիք, դուք պէտք է կարելի եղածին չափ շուտ 
տեղեկացնէք զայն: Քաունթին պարտաւոր է կասկածելի չարաշահումը հետաքննելու - ատիկա ձեր 
գործը չէ: Եւ ձեր տեղեկացնելը գաղտնի կը մնայ, ոչ չարաշահուած անձը եւ ոչ ալ չարաշահողը 
կ'իմանայ, թէ ով է տեղեկացնողը: Դուք կրնաք չարաշահումի մասին տեղեկագրել որեւէ ատեն, որեւէ 
օր: Հեռաձայնին կը պատասխանեն օրը 24 ժամ, տարին 365 օր: 
 

Եթէ դուք ականատես ըլլաք մարմնական և/կամ սեռային չարաշահումի մը ընթացքին, դուք պէտք է 
անմիջապէս տեղեկացնէք օրինապահ մարմիններուն հեռաձայնելով 911 թիւին: 


