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 ه واسطه د بنديزونو سرهد يوه روغتون د امر پ بستر کول روغتون کي يوه په

 برخه) 41او  37 ،اليحهد دماغي روغتيا  1983(د 
 

 د ناروغ نوم .1

مواظبت  دد ھغه کس نوم چه ستاسو   .2
صالحيت لري (ستاسو  د معالجي  
 مسئول شخص  ً) 

 د روغتون نوم او برخه .3

 د کيدلو بستر د ستاسی کی روغتون په .4
 نيټه امريه

 

 کي يم؟  ولي زه په روغتون

د د دماغي روغتيا  1983محکمه ويلي دي چه تاسو د  ي.  ږتاسو په دغه روغتون کي د محکمي د امر په اساس ساتل کي
 ي.ږبرخه الندي دلته ساتل کي 37تر  اليحه

 
ه کوي چمحکمي ته ويلي دي چه دوي فکر  ورانټاکډدغه دا معني لري چه دوه  ي.ږً◌ په نامه يادي َامر ددغه د يوه َ روغتون 

 ضرورت لري چه په روغتون کي پاته شي.  تاسويوه دماغي ناروغي لري او تاسو
 
ي ړورک د بنديز امرالندي  یبرخ 41تر  یاليحد ، محکمي ھم تاسو ته د دماغي روغتيا وجه پهد مصؤنيت د داليلو  هعامد 

 دي.
  

 ه شي دي؟څ بنديز امرد 

 ته یکارکونکخه چه امنيتي څخه خارج شي پرته له ھغه څي چه د روغتون دا معني لري چه تاسو نشي کوال يوه د بنديز امر
 لړيوتر  ھمرخصتي امکانات  د دغهي، او ستاسو ړترک ک روغتونته ووايي چه تاسو کوالي شي چه  همحکمعدالت او يا  

اسو په روغتون کي يي ، د ھغه وخت نه چه ت ي.ږستاسو د پاره تشريح کي کیدي راتلونکي ږچه په نقرار لري  الندی وشرايط
 کړی السه تر موافقتوزير د ورنيو چاروک) بايد د  د معالجي  مسئول شخصستاسو د مواظبت صالحيتدار شخص ( ستاسو 

ي او ستا په باره ړک معاينهھمداراز دوي بايد تاسو  ل شي.ږليي او يا بل روغتون ته وړترک ک روغتون ولډتاسو په موقتي 
  په کال کي يوه وار واستوي.  ږتر ل ږلوزيرته  چارو وکورني دکي يوه راپور 

  

 ومره مده زه دلته به يم؟څ

ه ښه ګي چه ستاسو روغتيا په کافي توړکيداي شي چه تاسو ته ووايي چه کله دوي فکر وک د معالجي  مسئول شخصستاسو د 
تاسو  .    يړدالت د پاره موافقه وکي  چه د عړخه غواڅ کورنيو چارو د وزيروروسته دوي د  ي.  ړترک ک روغتونچه  شی
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شي کارکونکي تاسو  ړي چه والړکه چيري تاسو کوشش وک ي.  ږپه دغه روغتون کي د محکمي د امر په اساس ساتل کي
  ي.  ږل کيړي ، تاسو بيرته راوړترک ک روغتون ولي شي، او که چيري تاسوځرګدر
 

 ي؟ږه عالج ماته ورکول کيڅ

ي تاسو ته د ھر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو د خپل ړاو نور د روغتون غ معالجي مسئول شخص ستاسو د
  په اکثر قضايا کي تا مجبور ئي چه د دوي مشوري ته ومني.  دماغي ناروغي د پاره ضرورت لري خبري کوي. 

 
ماغي ناروغي دپاره ورکول پس له دري مياشت، دلته مخصوص مقررات د ھره دوا او درمل  دپاره چه تاسو ته د ستا د د

ي، يوه ړي، او يا ته سخت ناروغ ئي چه ووايي چه تا ھغوي غواړکه چيري تاسو دغه دوا او درمل نه غوا ي وجود لري. ږکي
اکتر تاسو سره او  د روغتون ھغه ډد مستقل  يکي نه لري تاسو ته معاينه کوي.ړوک چه په دي روغتون کي کوم اڅر ھغه ټاکډ

بغير د  ي. ږمستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته ورکول کي تاسو ته وپيژني خبري کوي. کارکونکو ته چه
 ي. ږني دوا او درمل دي چه پرته له تاسو موافقه سره تاسو ته ورکول کيځھغه دغه يو عاجل مسئله دي، دا يوا

 
ودل ښي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږنامه يادي اکتر ) پهډودونکي ښ( د دوھمه نظريه  SOADاکتر د يوهډدغه مستقل 

  ي.ږه استفاده کيګنڅي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روغتيا مقررات ږکي
 

که چيري کارکونکي فکر  .(ECT)يني خاص عالج دپاره وجود لري، لکه د برقي تکان عالج ځدلته مختلف مقررات د 
 ي. ږ، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ورکول کيي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لريړوک
 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

ي چه دغه کار ړوغوا که چيري تاسو وري. ګبيا و هي چه ستاسو قضيړتنه وکښخه غوڅتاسو کوالي شي چه د محکمي  .ھو
د روغتون د  ي.ړچه ستاسو سره مرسته وکي ړه به دا وي چه تاسو يو وکيل وغواښي او ړوک يیي بايد ژر ترژر ړوک

 نشريه ورکوي .  هاو دوي تاسو ته بله ړتنه وکښکي غو باره دی د څخهکارکونکو 
 

خه څاه ګھمدا راز تاسو کوالي شي چه د محکمي داد دپاره تعين شو وتښميا وږد شپ امرخه چه ستاسو د روغتون څپس له دي 
  وغتون کي پاته نشي. بايد په ر ي چه ووايي چه  تاسوړتنه وکښپو
 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون ترک  درکړلي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړاه يو مستقل ھيئت دي چه کوالي شي فيصله وکګد محکمي داد
دغه مجلس  سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي.  ونکوکارککيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د  ي.   ړک

 ته مجلسد اوريدلو  سرهي چه دوي تاسو ړوکوشتنه غ  څخهکسانو  ويني نورځتاسو کوالي شي چه  ي.ږد ًاوريدًل په نامه يادي
ي ستاسو د مواظبت په باره کي د ړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد ي.ړراشي، که چيري تاسو وغوا لپاره مرستی د

خه يو کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري څد جملي  وړغاه د ګد محکمي داد .لیلوروغتون له خوا راپورونو  
  ي. ړوک
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 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګکله زه کوالي شم چه د محکمي د داد

اه ګدپاره تعين شو،  تاسو کوالي شي چه د محکمي داد وتښميا وږد شپ )آمر( مديريتخه چه ستاسو د روغتون څپس له دي 
خه تاسو کوالي شي يوه مراتبه د ھره کال په څپس له ھغه  ي .  ړت د پاره درخواست وکښميا وږوار د راتلونکو شپخه يوه څ

  ي.ړي درخواست وکږن کي ساتل کيوجريان کي چه تاسو په روغت
 

 کي: ولي ته آدرس دیي تاسو کوالي شي چه دغه شي ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا
 

The Tribunals Service 
PO BOX 8793 

5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   :2201 123 0300 تيلفون 

 
 جريان پهاوريدلو   د سرهي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړوکوشتنه غخه څتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 

  ي.ړمرسته وک کی
تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د  وک په دغه کي متخصص دي. څلري چه د وکيالنو يو لست  ټولنی حقوقیروغتون او د 

 دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي.  ي. ړيوه وکيل دپاره پيسي ورک
 

 ستاسو ليکونه

تاسو کوالي  ي. ږتاسو ته ورکول کي ياستیول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د ھغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ټھغه 
 ي ستاسو له خوا ليکونه واخلي.ړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له ھغه کسانو ږشي چه ھر چا دپاره خط ولي

 ي.ږول کيډنځله خوا  ونکوکارکته د روغتون د  وليکونه دغه خلک
 

 د تمرين کود

په  یاليحد  د دماغي روغتيا کوی درمان روغینا دماغی د خلکو د چیدلته د تمرين يو کود دي چه د روغتون کارکونکو ته 
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څکارکونکي مجبور دي چه کود تر کتني الندي ونيسي چه کود  باره کي مشوره ورکوي.

، که چيري تاسو شی ورکړه دپاره ليدلو دي چه د کود يوه کاپي ړوکوشتنه غتاسو کوالي شي   مواظبت په ھکله تصميم نيسي. 
 ي. ړواوغ
 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

 تړاوستاسو د مواظبت او عالج په  کی روغتون په چی کی ني شيانو د سرته رسولو  په بارهځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
 ي .ړک حلکيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  ي. ړي سره خبري وکړي ، لطفاَ د کارکونکو د يوه غړشکايت وک دی،

ي، چه تاسو کوالي شي  د ړکوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات ورکھمدا راز دوي 
ه دوي کوالي شي چه ګھمدا رن ي.ږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړک تنظيمالري  یاستفادي خپل شکايات د ھغ په نهھغه 

 ي. ړي وکي خبري وکګايت ته رسيدپه باره کي چه  ھغوي کوالي شي  ستاسو شک وني خلکځتاسوته د 
 

ي، تاسو کوالي شي چه ړمرسته وک سرهکوالي چه تاسو  شی نه  روش وه چه د روغتون د شکاياتړکه چيري تاسو احساس ک
ه استفاده ګرنڅ څخه یاليحدماغي روغتيا  1983دغه کمسيون نظارت کوي چه د  ي.ړشکايت وک تهيوه مستقل کمسيون 

خه چه دوي څد ھغه وخت  ته وناروغان ودغاو  هده استفاده شوي ګصحيح تو په څخه ھغیچه  کوی هالس ترنان ياطم او يږکي
کوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه  یکارکونکد روغتون  . هده توجه شوي ګپه روغتون کي دي  په صحيح تو

  ي.  ړارتباط پيدا ک سرهه کمسيون ګرنڅي چه ړورک
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 اتزيادتر مرستي او معلوم

پوه شوي، د کارکونکو  يو  ياستچه تاسو په ھغه نه ي  وني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
 يیي چه ستاسو د پاره ړوشتنه وکغ څخهي ړلطفاَ د کارکونکو د يوه غ ي. ړمرسته وک سره تاسوي کوشش کوي چه ړغ

اسو دپاره واضح نه وي او يا تاسو په ھغه پوه نشي او يا که ني شيان په دغه نشريه کي ستځي که چيري ړتشريح  ک
  ورکوي .  هنواب ځ درته تنه لري چه دغه نشريهښپو هچيري تاسو بل

 
 ي.ړکاپي د يو بل چا دپاره ورک هيوه بل ینشري یدغي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د ړتنه وکښلطفاَ پو

 
 

 

 


