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په يوه روغتون کي بستر کول د يوه روغتون د امر په واسطه د بنديزونو سره
)د  1983د دماغي روغتيا اليحه 37 ،او  41برخه(
 .1د ناروغ نوم
د ھغه کس نوم چه ستاسو د مواظبت 2.
صالحيت لري )ستاسو د معالجي
مسئول شخص ً(
 .3د روغتون نوم او برخه
 .4په روغتون کی ستاسی د بستر کيدلو د
امريه نيټه

ولي زه په روغتون کي يم؟
تاسو په دغه روغتون کي د محکمي د امر په اساس ساتل کيږي .محکمه ويلي دي چه تاسو د  1983د دماغي روغتيا د
اليحه تر  37برخه الندي دلته ساتل کيږي.
دغه د يوه َ روغتون د امر َ◌ً په نامه ياديږي .دغه دا معني لري چه دوه ډاکټرانو محکمي ته ويلي دي چه دوي فکر کوي چه
تاسويوه دماغي ناروغي لري او تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي پاته شي.
د عامه د مصؤنيت د داليلو په وجه ،محکمي ھم تاسو ته د دماغي روغتيا د اليحی تر  41برخی الندي د بنديز امر ورکړي
دي.

د بنديز امر څه شي دي؟
د بنديز امر يوه دا معني لري چه تاسو نشي کوالي چه د روغتون څخه خارج شي پرته له ھغه څخه چه امنيتي کارکونکی ته
عدالت او يا محکمه ته ووايي چه تاسو کوالي شي چه روغتون ترک کړي ،او ستاسو دغه د رخصتي امکانات ھم تر يولړ
شرايطو الندی قرار لري چه په نږدي راتلونکي کی ستاسو د پاره تشريح کيږي .د ھغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي يي ،
ستاسو د مواظبت صالحيتدار شخص ) ستاسو د معالجي مسئول شخص( بايد د کورنيو چارو د وزيرموافقت تر السه کړی
تاسو په موقتي ډول روغتون ترک کړي او يا بل روغتون ته وليږل شي .ھمداراز دوي بايد تاسو معاينه کړي او ستا په باره
کي يوه راپور د کورنيو چارو وزيرته لږ تر لږ په کال کي يوه وار واستوي.

څومره مده زه دلته به يم؟
ستاسو د د معالجي مسئول شخص کيداي شي چه تاسو ته ووايي چه کله دوي فکر وکړي چه ستاسو روغتيا په کافي توګه ښه
شی چه روغتون ترک کړي .وروسته دوي د کورنيو چارو د وزير څخه غواړي چه د عدالت د پاره موافقه وکړي  .تاسو
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په دغه روغتون کي د محکمي د امر په اساس ساتل کيږي .که چيري تاسو کوشش وکړي چه والړ شي کارکونکي تاسو
درګرځولي شي ،او که چيري تاسو روغتون ترک کړي  ،تاسو بيرته راوړل کيږي.

څه عالج ماته ورکول کيږي؟
ستاسو د معالجي مسئول شخص او نور د روغتون غړي تاسو ته د ھر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو د خپل
دماغي ناروغي د پاره ضرورت لري خبري کوي .په اکثر قضايا کي تا مجبور ئي چه د دوي مشوري ته ومني.
پس له دري مياشت ،دلته مخصوص مقررات د ھره دوا او درمل دپاره چه تاسو ته د ستا د دماغي ناروغي دپاره ورکول
کيږي وجود لري .که چيري تاسو دغه دوا او درمل نه غواړي ،او يا ته سخت ناروغ ئي چه ووايي چه تا ھغوي غواړي ،يوه
ډاکټر ھغه څوک چه په دي روغتون کي کوم اړيکي نه لري تاسو ته معاينه کوي .د مستقل ډاکتر تاسو سره او د روغتون ھغه
کارکونکو ته چه تاسو ته وپيژني خبري کوي .مستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته ورکول کيږي .بغير د
ھغه دغه يو عاجل مسئله دي ،دا يواځني دوا او درمل دي چه پرته له تاسو موافقه سره تاسو ته ورکول کيږي.
دغه مستقل ډاکتر د يوه ) SOADد دوھمه نظريه ښودونکي ډاکتر ( په نامه ياديږي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ښودل
کيږي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روغتيا مقررات څنګه استفاده کيږي.
دلته مختلف مقررات د ځيني خاص عالج دپاره وجود لري ،لکه د برقي تکان عالج ) .(ECTکه چيري کارکونکي فکر
وکړي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري ،مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ورکول کيږي.

ايا زه درخواست کوالي شم؟
ھو .تاسو کوالي شي چه د محکمي څخه غوښتنه وکړي چه ستاسو قضيه بيا وګوري .که چيري تاسو وغواړي چه دغه کار
وکړي بايد ژر ترژر يی وکړي او ښه به دا وي چه تاسو يو وکيل وغواړي چه ستاسو سره مرسته وکړي .د روغتون د
کارکونکو څخه د دی باره کي غوښتنه وکړه او دوي تاسو ته بله نشريه ورکوي .
پس له دي څخه چه ستاسو د روغتون امر د شپږو مياښتو دپاره تعين شو ھمدا راز تاسو کوالي شي چه د محکمي دادګاه څخه
پوښتنه وکړي چه ووايي چه تاسو بايد په روغتون کي پاته نشي.

د محکمي دادګاه څه شي دي او څه پيشيږي؟
د محکمي دادګاه يو مستقل ھيئت دي چه کوالي شي فيصله وکړي چه ايا تاسو ته بايد اجازه درکړل شي چه روغتون ترک
کړي .کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د کارکونکو سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي .دغه مجلس
د ًاوريد ًل په نامه ياديږي .تاسو کوالي شي چه ځيني نورو کسانو څخه غوشتنه وکړي چه دوي تاسو سره د اوريدلو مجلس ته
د مرستی لپاره راشي ،که چيري تاسو وغواړي .د اوريدلو نه د مخه ،د محکمي د دادګاه غړي ستاسو د مواظبت په باره کي د
روغتون له خوا راپورونو لولی .د محکمي دادګاه د غړو د جملي څخه يو کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري
وکړي.
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کله زه کوالي شم چه د محکمي د دادګاه دپاره وړانديز ورکړم؟
پس له دي څخه چه ستاسو د روغتون مديريت )آمر( د شپږو مياښتو دپاره تعين شو ،تاسو کوالي شي چه د محکمي دادګاه
څخه يوه وار د راتلونکو شپږو مياښت د پاره درخواست وکړي  .پس له ھغه څخه تاسو کوالي شي يوه مراتبه د ھره کال په
جريان کي چه تاسو په روغتون کي ساتل کيږي درخواست وکړي.
که چيري تاسو وغواړي چه د محکمي د دادګاه دپاره درخواست ورکړي تاسو کوالي شي چه دغه شي دی آدرس ته وليکي:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

تيلفون0300 123 2201:

تاسو کوالي شي چه د يوه وکيل څخه غوشتنه وکړي چه محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو سره د اوريدلو په جريان
کی مرسته وکړي.
روغتون او د حقوقی ټولنی د وکيالنو يو لست لري چه څوک په دغه کي متخصص دي .تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د
يوه وکيل دپاره پيسي ورکړي .دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي.

ستاسو ليکونه
ھغه ټول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د ھغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ياستی تاسو ته ورکول کيږي .تاسو کوالي
شي چه ھر چا دپاره خط وليږي پرته له ھغه کسانو څخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواړي ستاسو له خوا ليکونه واخلي.
ليکونه دغه خلکو ته د روغتون د کارکونکو له خوا ځنډول کيږي.

د تمرين کود
دلته د تمرين يو کود دي چه د روغتون کارکونکو ته چی د خلکو د دماغی ناروغی درمان کوی د دماغي روغتيا د اليحی په
باره کي مشوره ورکوي .کارکونکي مجبور دي چه کود تر کتني الندي ونيسي چه کود څه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د
مواظبت په ھکله تصميم نيسي .تاسو کوالي شي غوشتنه وکړي چه د کود يوه کاپي د ليدلو دپاره ورکړه شی ،که چيري تاسو
وغواړي.

څنګه زه شکايت کوالي شم ؟
که چيري تاسو وغواړي چه د ځني شيانو د سرته رسولو په باره کی چی په روغتون کی ستاسو د مواظبت او عالج په تړاو
دی ،شکايت وکړي  ،لطفا َ د کارکونکو د يوه غړي سره خبري وکړي .کيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع حل کړي .
ھمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات ورکړي ،چه تاسو کوالي شي د
ھغه نه په استفادي خپل شکايات د ھغی الري تنظيم کړي چه د داخلي حل په نامه ياديږي .ھمدا رنګه دوي کوالي شي چه
تاسوته د ځني خلکو په باره کي چه ھغوي کوالي شي ستاسو شکايت ته رسيدګي وکي خبري وکړي.
که چيري تاسو احساس کړه چه د روغتون د شکاياتو روش نه شی کوالي چه تاسو سره مرسته وکړي ،تاسو کوالي شي چه
يوه مستقل کمسيون ته شکايت وکړي .دغه کمسيون نظارت کوي چه د  1983دماغي روغتيا اليحی څخه څرنګه استفاده
کيږي او اطمينان تر السه کوی چه ھغی څخه په صحيح توګه استفاده شوي ده او دغو ناروغانو ته د ھغه وخت څخه چه دوي
په روغتون کي دي په صحيح توګه توجه شوي ده .د روغتون کارکونکی کوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه
ورکړي چه څرنګه کمسيون سره ارتباط پيدا کړي.
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زيادتر مرستي او معلومات
که چيري دلته ځني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي وي چه تاسو په ھغه نه ياست پوه شوي ،د کارکونکو يو
غړي کوشش کوي چه تاسو سره مرسته وکړي .لطفا َ د کارکونکو د يوه غړي څخه غوشتنه وکړي چه ستاسو د پاره يی
تشريح کړي که چيري ځني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا تاسو په ھغه پوه نشي او يا که
چيري تاسو بله پوښتنه لري چه دغه نشريه درته ځواب نه ورکوي .
لطفا َ پوښتنه وکړي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغی نشريی يوه بله کاپي د يو بل چا دپاره ورکړي.
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