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       . نام بيمار1
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  نام  2.1
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 شماره تلفن 2.3

      

      

      

       . مسئول خدمات تامين اجتماعی محلی شما3

 

  چيست؟ یسرپرست

اگر دو پزشک ضرورت آن را تاييد کنند، اشخاصی که به اختالل روانی ، 1983اليحۀ سالمت روانی سال  7تحت بخش 
  مبتال ھستند می توانند يک سرپرست برای کمک به آنان داشته باشند.

مين اجتماعی او را سرپرست شما می تواند مسئول خدمات تامين اجتماعی محلی شما باشد، يا شخصی که مسئول خدمات تا
تاييد نمايد. در صورتی که سرپرست شما يکی از مسئوالن خدمات تامين اجتماعی نباشد، "سرپرست خصوصی" ناميده می 

  شود. 
  سرپرست شما قدرت قانونی دارد که به شما بگويد:

  کجا بايد زندگی کنيد -
 وزش اقدام نماييد.در مکانھا و زمانھای مشخص شده، برای درمان پزشکی، کار، تحصيل يا آم -
 به پزشک يا شخص نامبردۀ ديگری اجازۀ ديدار با شما را بدھد. -

  

  چرا به يک سرپرست نياز دارم؟

دو پزشک عقيده داشته باشند که شما به دليل داشتن اختالل روانی برای زندگی در جامعه به کمک نياز داريد و برای رفاه حال 
  نياز داريد. خود يا محافظت از ديگران، به يک سرپرست 

 

  اين سرپرستی چه مدت طول می کشد؟

  سرپرستی در آغاز تا شش ماه به طول می انجامد.
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، و ممکن است برای شش ماه ديگرسرپرستی شما مسئول شما يا سرپرست پزشکی شما الزم بداند،  پزشکدر صورتی که 
  با شما صحبت خواھند کرد. در اولين فرصت، آنان در اين باره ھم برای يک سال ديگر تمديد گردد. باز

کادر بيمارستانی مسئول شما می تواند يک پزشک، يا شخص ديگری باشد که مسئول خدمات تامين اجتماعی محلی از او 
خواھد خواست به شما بگويد آيا ھنوز ھم به سرپرست نياز داريد يا خير. اگر يک سرپرست خصوصی داريد، اين کار توسط 

  که "مربی پزشکی منتخب" برای شما نام دارد. يک پزشک انجام خواھد شد 
  

  استيناف دھم؟آيا می توانم 

بايد با سرپرست خود، کارمند خدمات اجتماعی، پزشک مسئول خود، يا "مربی پزشکی اگر مايل به توقف سرپرستی ھستيد، 
  منتخب" خود صحبت کنيد.

از آنان بخواھيد به سرپرستی شما خاتمه دھند. ممکن است  نامه بنويسيد وھمچنين می توانيد به مسئول خدمات تامين اجتماعی 
يک نفر ازطرف مسئولين خدمات تامين اجتماعی بخواھد پيش ازتصميم گيری دربارۀ اينکه آيا ھنوز ھم به سرپرست نياز 

  داريد يا خير، با شما گفتگو کند. 
تامين اجتماعی، به سرپرستی شما خاتمه دھد. جزوۀ نزديک ترين خويشاوند شما می تواند با نوشتن نامه يی به مسئول خدمات 

  حاضر توضيح می دھد که نزديک ترين خويشاوند شما کيست. 
  دادگاه خصوصی درخواست کنيد که عدم نياز شما به سرپرست را اعالم نمايد. ھمچنين می توانيد از يک 

  

  ؟کنددادگاه خصوصی چيست و چه می 

اين ست که می تواند تصميم بگيرد آيا ھنوز ھم به سرپرست نياز داريد يا خير. ھيئت منصفۀ مستقل ادادگاه خصوصی يک 
در "دادرسی" نام دارد. اين جلسه دادگاه جلسه يی با شما و کادر متخصصی که شما را می شناسند، برگزار خواھد کرد. 

قبل از دادرسی، شود. صورت تمايل می توانيد از شخص ديگری بخواھيد برای کمک به شما در جلسۀ دادرسی حاضر 
  اعضاء دادگاه خصوصی نيز با شما صحبت خواھند کرد. 

  

  دادگاه خصوصی اقدام نمايم؟برگزاری چه وقت می توانم برای 

سپس می دادگاه خصوصی اقدام کنيد. برگزاری برای  ،شما می توانيد يک بار در ھر زمانی از اولين شش ماه سرپرستی خود
  ک بار در شش ماه بعدی و سپس يک بار در ھر سال از مدت سرپرستی خود اقدام نماييد. توانيد مجددا" ي

  
  در صورت تمايل به اقدام برای برگزاری دادگاه خصوصی، می توانيد به نشانی زير نامه بنويسيد:

  
If you want to apply to the Tribunal you can write to: 
 
The Tribunals Service 
ی:صندوق ُپست  8793 

5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN  2201 123 0300 .تلفن 

مشاور حقوقی درخواست کنيد از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنويسد و در جلسۀ دادرسی نيز به شما می توانيد از يک 
نه را به شما مسئول خدمات اجتماعی شما و "قانون جامعه" فھرستی از مشاوران حقوقی متخصص در اين زميشما کمک کند. 

معرفی خواھند کرد. نيازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در اين زمينه نيست. اين مورد، رايگان و تحت 
  " می باشد. حقوقی"طرح کمک 
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  اطالع دادن به نزديک ترين خويشاوند شما

  يک ترين خويشاوند شما بداند. نسخه يی از اين جزوه به شخصی داده می شود که اليحۀ سالمت روانی او را نزد
در اليحۀ سالمت روانی، فھرستی از اشخاصی به چشم می خورد که خويشاوند شما شناخته می شوند. معموال"، شخصی که 
در باالترين رديف اين فھرست قرار می گيرد، نزديک ترين خويشاوند شما است. مسئول خدمات تامين اجتماعی شما می تواند 

بدھد که اين موضوع و حقوقی را که نزديک ترين خويشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما بعھده جزوه يی به شما 
  دارد، بخوبی توضيح می دھد. 

  در مورد پروندۀ شما، به ما گفته شده است که نزديک ترين خويشاوند شما شخص زير است:
 

      

 
ز اين جزوه را دريافت نمايد، لطفا" به سرپرست خود، کارمند تامين اجتماعی يا اگر نمی خواھيد اين شخص، نسخه يی ا

  شخصی که اين جزوه را به شما می دھد، بگوييد.
استانی اگر فکر می کنيد اين شخص برای نزديک ترين خويشاوند شما بودن مناسب نيست، می توانيد برای برگزاری دادگاه 

مسئول خدمات تامين اجتماعی شما می نوان نزديک ترين خويشاوند شما تعيين نمايد. اقدام نماييد تا شخص ديگری را به ع
  تواند جزوه يی که اين مطلب را بخوبی توضيح داده است به شما ارائه نمايد. 

 

  شماره ُکد ارجاع

ز شما دخيل يک ُکد ارجاع وجود دارد که توصيه ھايی دربارۀ اليحۀ سالمت روانی به اشخاصی می دھد که در مراقبت ا
  ھستند. درصورت تمايل می توانيد درخواست کنيد نسخه يی از اين ِکد را ببينيد. 

  
 

  کمک و اطالعات بيشتر

اگر در مورد مراقبت شما مطلبی مبھم باقی مانده است، لفطا" از سرپرست خود، کارمند اداره تامين اجتماعی، يا شخصی 
، اگر نکته يی از اين جزوه برای شما قابل درک نيست يا پرسشھای که مسئول مراقبت از شما است، بپرسيد. ھمچنين

  ديگری داريد که در اين جزوه پاسخ داده نشده اند، از ايشان سئوال کنيد.
  اگر نسخۀ ديگری از اين جزوه برای شخص ديگری نياز داريد، لطفا" درخواست نماييد يک نسخۀ ديگر به شما داده شود.

 

 


