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روغتون ته د يوه غير مجازات شوي بندي انتقال ورکول ) سره او يا پرته له
بنديزونو(
)د  1983د دماغي روغتيا اليحه  48 ،برخه(
 .1د ناروغ نوم
 .2د ھغه کس نوم چه ستاسو د مواظبت
صالحيت لري )ستاسو ً د معالجي مسئول
شخص ً(
 .3د روغتون نوم او برخه
 .4ستاسو د انتقال د ھدايت )امر( نيټه
 .5په محل کي د بنديز ھدايت )امر(

ھو /يه.

ولي زه په روغتون کي يم؟
تاسو دغه روغتون ته انتقال ورکړل شوي ياست ددي د پاره چه د عدالت په چا رو کي د دولت وزير ته د دوه ډاکټرانو له خوا
مشوره ورکړل شوي ده چه تاسو يو دماغي ناروغي لري او تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي د طبي عالج د پاره پاتي
شي.
د عدالت په چارو کي د دولت وزيرً د  1983د دماغي روغتيا د اليحي تر  48برخي الندي د انتقال ھدايت صادر کړي دي
چه روغتون ته د يو غير مجازات شوي بندي د انتقال ورکولو اجازه ورکړي دي.
د دولت وزيرھمداراز کوالي شي چه تاسوته د دماغي روغتيا د اليحي تر  49برخي الندي يو ھدايت ) امر( د بنديزونو سره
صادرکړي.

د بنديزونو سره د انتقال ھدايت څه شي دي؟
که چيري تاسوته د بنديزونو سره د اننتقال ھدايت ورکول کيږي ،دغه دا معني لري چه تاسو نشي کوالي چه د روغتون څخه
رخصت شي تر ھغه وخت پوري چه د دولت وزير د عدالت د پاره ووايي چه تاسو روغتون ترک کوالي شي .په دغه حالت
کي ،امکان لري چه ستاسو رخصتي د يولړ شرايط الندي راشي چه کيداي شي تاسو ته په نږدي وخت کي تشريح شي .تر
ھغه وخته پوري چه تاسو په روغتون کي ياست ستاسو د موظبت د پاره با صالحيت شخص ) ستاسو د معالجي مسئول
شخص ( بايد د عدالت قرارداد د دولت د وزير څخه ترالسه کړي ،د مخه تر دي چه تاسو په موقتي ډول روغتون ترک کړي
او يا بل روغتون ته واستول شي .
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څومره موده به زه دلته يم؟
تاسو په روغتون کي تر ھغه وخت پوري ساتل کيږي چه ستاسو د انتقال جھت )ھدايت( پاي ته ورسيږي.
که چيري تاسو د محکمي د رئيس له خوا پس له بيرته راګرځول کيدو دلته انتقال ورکړل شوي ياست:
تاسو په روغتون کي تر ھغه وخته پوري چه ستاسو د بيرته راګرځولو دوره ختمه شي ساتل کيږي ،ترھغه چه
تاسو د محاکمي دپاره کرون محکمي ته واستول کيږي او يا تاسو د محکمي رئيس له خوا دوباره بيرته راوګرځول
شي )چه په دي حالت تاسو په روغتون کي پاته کيږي( .د محکمي رئيس ھم کوالي شي چه د انتقال جھت ختميدو
امر وکړي که چيري ستاسو د کلينيک مسئول کارکونکو ووايي چه ستاسو د دماغي ناروغي په روغتون کي
اضافه تردي طبي عالج ته ضرورت نلري .پس له دي نه تاسو بيرته زندان ته واستول کيږي ،تر ھغه چه محکمه
فيصله وکړي چه تاسو ته د ضمانت پر اساس ازاد کړي.
که چيري تاسو د يوه ملکي بندي په حيث او يا مھاجرت تر قوانينو الندي دلته انتقال ورکړل شي:
تر ھغي نيټي پوري تاسو په روغتون کي ساتل کيږي تر څو چه تاسو له زندان څخه ازاد سي او يا د توقيف د
مرکز څخه بي ځايه شوي وي ،تر ھغه چه تاسو کلينيک مسئول کارکونکي ووايي چه تاسو اضافه عالج ته
ضرورت نلري .که چيري تاسوته يوه د بنديز جھت ورکول کيږي او ستاسي د معالجي مسئول شخص ووايي چه
تاسو اضافه عالج ته ضرورت نه لري تاسو بيا زندان او يا د يوه توقيف مرکز ته استول کيږي.
په نور حاالتو کي:
تاسو په روغتون کي تر ھغه وخت پوري ساتل کيږي چه تاسو د معالجي مسئول شخص ووايي چه تاسو اضافه
عالج ته ضرورت نلري او يا تر ھغه وخت پوري چه ستاسو قضيه د محکمي له خوافيصله کيږي .که چيري
ستاسو د معالجي مسئول شخص ووايي چه تاسو اضافه عالج ته ضرورت نه لري تاسو بيرته زندان ته استول
کيږي ،تر ھغه چه محکمه فيصله وکړي چه تاسو د ضمانت پر اساس ازاد کړي.

ايا زه په روغتون کي ساتل کيدالي شم پس له دي څخه چه انتقال جھت پاي ته ورسيږي؟
دغه امکان لري چه تاسو په روغتون کي د دماغي روغتيا د اليحه تر مختلف برخو الندي وساتل شي که چيري تاسو پس له
ستاسو د انتقال جھت ختميدو تاسو اضافه عالج ته ضرورت ولري  .که چيري داسي ؤ ،تاسو ته بله نشريه ورکول کيږي چه
دغه تشريح کړي.

که چيري زه مجبورکيږم چه بيرته محکمي ته والړ شم څه به وشي؟
که چيري تاسو بيرته راګرځول کيږي او محاکمي ته نه ياست تللي  ،کيداي شي چه تاسو مجبور شي چه بيرته محکمي ته والړ
شي  .محکمه ستاسو قضيي ته کتنه کوي او کيداي شي چه ستاسو د پاره د دماغي روغتيائي د مقرراتو تر  37برخه الندي
د روغتون يوه حواله جوړه کړي چه ووايي چه تاسو بايد روغتون کي پاته شي  ،او يا تاسو ته کوم بل حکم وکړي .محکمه
ستاسو ته ھغه وخت د روغتون يوه امر جوړوالي شي که چيري دوه ډاکټران ووايي چه تاسو يوه دماغي ناروغي لري چه
تاسو تر دماغي روغتيا تر اليحي الندي طبي عالج ته ضرورت لري.
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ايا زه درخواست کوالي شم؟
تاسو نشي کوالي چه په دولت کي د عدلي چارو وزير د فيصلي پر ضد درخواست وکړي چه تاسو ته ٻي يوه روغتون ته د
انتقال امر کړي او ھمدارنګه د محکمي له خوا د بيرته استولو په مقابل کي درخواست نشي کوالي.
الکن تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړي چه تاسو ته د ترک کولو اجازت درکړي.
که چيري تاسوته د بنديزونو سره جھت نه وي ورکړل شوي  ،تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړي چه
تاسو ته د روغتون د ترک کولو اجازت ورکړي .تاسو دغه کار په ھر وخت کوالي شي .د روغتون منيجران د روغتون په
دننه کي د خلکو يو خاص کميته خ چه فيصله کوي چه ايا دغه ناروغ بايد په روغتون کي وساتل شي .د روغتون منيجران
غواړي چه تاسو سره د روغتون د ترک کولو د اجازي د فيصلي څخه د مخه خبري وکړي .که چيري تاسو وغواړي چه دغه
کار وکړي تاسو کوالي شي چه دوي ته دغه شي وليکي:

او يا تاسو کوالي شي چه د کارکونکي ډلي يوه غړي څخه غوښتنه وکړي چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سره د ارتباط په
ھکله مرسته وکړي.
په ھغه صورت کي چي تاسوته د بنديزونو سره جھت ورکړل شوي دي ،تاسو کوالي شي چه د محکمي څخه وغواړي چه
دوي 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
وکړي .کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د کارکونکو سره چه تاسوته وپيژني يو مجلس ونيسي .دغه مجلس
د ًاوريد ًل په نامه ياديږي .تاسو کوالي شي چه ځيني نورو کسانو څخه غوښتنه وکړي چه دوي ستاسو د اوريدلو مجلس ته
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 لولي .د محکمي دادګاه د غړيو د جملي څخه يوه کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري وکړي.

کله زه کوالي شم چه د محکمي د دادګاه دپاره وړانديز ورکړم؟
تاسو کوالي شي چه د محکمي د دادګاه دپاره يو وار په ھر وخت ستاسو د لمړنيو شپږو مياشتو په موده کي پس له دي څخه
چه تاسوته د جھت بنديز ورکول کيږي درخواست کوالي شي .
پس له دي نه تاسو کوالي شي چه يو مراتبه د راتلونکو شپږو مياشتو په جريان کي او وروسته يو وار په ھر کال کي چه
تاسوپه روغتون کي ساتل کيږي وړانديز ورکړي.
که چيري تاسو ته د بنديزجھت نه وي ورکړل شوي ،ستاسو نژدي قريبان کوالي شي چه محکمي ته ھم د دوھمو شپږو مياشتو
په دوره کي يوه وار پس له ستاسو د انتقال د جھت او يو مراتبه په ھر کال کي درخواست ورکړي .دغه نشريه نور ھم تشريح
کوي چه څوک ستاسو نژدي قريبان دي.
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که چيري تاسو وغواړي چه د محکمي د دادګاه دپاره درخواست ورکړي تاسو کوالي شي چه دغي پټي 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 ته د اوريدلو په جريان کي
مرسته وکړي.
روغتون ا حقوقي ټولنه د وکيالنو يو لست لري چه څوک په دغه کي متخصص دي .تاسو مجبور نه ياست چه د مرستي د
يوه وکيل دپاره پيسي ورکړي .دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي.

څه پيشيږي که چيري محکمه ووايي چه زه بايد په روغتون کي پاته نشم؟
که چيري محکمه ووايي چه تاسو نه بايد په روغتون کي پاته شي ،دغه دا معني لري چه تاسو بيرته زندان ته او يا يوه د
توقيف يو مرکز ته وړل کيږي ،پرته له ھغه چه محکمه توصيه وکړي چه تاسو په روغتون کي پاته شي.

څه عالج ماته راکول کيږي؟
ستاسو د کيلينک مسؤل کارکونکو 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 قضاياو کي تا مجبور ئي چه د دوي مشوري ومني.
پس له دري مياشتو ،دلته مخصوص مقررات د ھر دوا او درمل دپاره چه تاسو ته د ستاسي 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 ھغه غواړي ،يو
ډاکټر ھغه څوک چه دي روغتون سره کي کومي اړيکي نه لري تاسو معاينه کوي .مستقل ډاکتر تاسو سره او د روغتون
ھغه کارکونکو سره چه تاسو وپيژني خبري کوي .مستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته درکړل شي.
بغير د ھغه که دغه يو عاجل مسئله وي ،دا يواځني دوا او درمل دي چه پرته د تاسو د موافقي څخه تاسو ته درکول کيږي.
دغه مستقل ډاکتر د يوه ) SOADد دوھمه نظريه ښودونکي ډاکتر ( په نامه ياديږي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ټاکل
کيږي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روغتيا اليحي څخه 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.

اجازه ورکړي چه ستاسي نژدي قريبان وپوھيږي
که چيري تاسو ته د بنديزچھت نه دي درکړل شوي ،د دغي نشريي يوه کاپي ھغه کس ته ورکول کيږي چه د دماغي روغتيايي
اليحه ووايي چه ھغه ستاسو نژدي قريب دي.
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د دماغي روغتيا په اليحه کي يو لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان دي .پر طبعي ډول ،ھغه شخص چه په لست کي
لومړيتوب لري ھغه ستاسو د نژدي قريب ګنل کيږي .د روغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورکړي چه
دغه ته تشريح کړي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط څه حقوق لري.

که چيري تاسو نه غواړي چه دغه سړي يوه کاپي نشريه تر السه کړي ،لطفا ً خپلي نرس او يا د کارکونکو بل غړي ته ووايي.

ستاسو د نژدي قريبان بدلول
که چيري تاسو فکر کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب سړي نه دي ،تاسو کوالي شي چه په محکمه کي
د يو بل کس دپاره درخواست وکړي چه ھغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړي .د روغتون کارکونکي
کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه درکړي چه په ھغه کي دغه تشريح شوي دي.

ستاسو ليکونه
ھغه ټول ليکونه چه تاسو ته راليږل شوي دي 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 خلک ته د روغتون د
کارکنانو له خوا ځنډول کيږي.

د تمرين کود
دلته د تمرين يو کود دي چه د روغتون کارکونکو ته کوم چي د خلکو د دماغي ناروغي درمان کوي د دماغي روغتيا د اليحي
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 کتلو د پاره درکړه شي ،که چيري تاسو
وغواړي.

څنګه زه شکايت کوالي شم ؟
که چيري تاسو وغواړي چه د ځني شيانو د سرته رسولو په باره کي په روغتون کي ستاسو د مواظبت او عالج د دوران کي
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 درکړي ،چه تاسو کوالي شي د ھغه له
استفادي څخه خپل شکايات د ھغه له الري درکړي چه د داخلي حل په نامه ياديږي .ھمدا رنکه دوي کوالي شي چه تاسوته د
ځني خلک په باره کي چه ھغوي کوالي شي ستاسو شکايت ته رسيدګي وکي خبري وکړي.
که چيري تاسو احساس کړه چه د روغتون د شکايات روش نه شي کوالي چه تاسو سره مرسته وکړي  ،تاسو کوالي شي چه
يوه مستقل کمسيون ته شکايت وکړي .کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا مقرراتو څخه څرنګه استفاده کيږي  ،او
اطمنان ترالسه کړي چه ھغو څخه په صحيح توګه استفاده شوي ده او دغه ناروغان د ھغه وخت څخه چه دوي په روغتون
کي دي په صحيح توګه توجه شوي دي .د روغتون کارکونکي کوالي شي چي تاسوته يوه تشريح شوي نشريه ورکړي چه
څرنګه کمسيون سره ارتباط پيدا وکړي.
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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 تاسوته سره مرسته وکړي .لطفا َ د کارکونکو د يوه غړي څخه غوشتنه وکړي چه ستاسو د
پاره ٻي 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 ځواب نه ورکوي .
لطفا َ پوښتنه وکړي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغه نشريي يوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورکړي.
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