
 PATIENT INFORMATION S136

 ي ږايونو کي پيدا کيځعامه په چه  کسانوشوي د دماغي معذوربستر کول 

 ) برخه136، اليحه  د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1      

 د روغتون نوم او برخه .2      

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

ل شوي يي ددي دپاره چه دوي سره تشويش دي چه کيداي شي چه ته ړتاسو د يوه پوليس افيسر پواسطه دغه روغتون ته راو
  .يوه دماغي روغتيايي متخصص په واسطه معاينه شياوتاسو بايد د دماغي ناروغي ولري 

 
 وکتل شي شي او تاسو تشخيص  چيي ددي دپارهږ الندي دلته ساتل کيي برخ136تر روغتيا د اليحه  د دماغي 1983تاسو د 

 . تاسو عالج ته ضرورت لريچي
 

 زه دلته  يم؟ موده بهومره څ

  دماغي  دراو يا د يوه قبول شويټاکډي چه د يوه ږ ساعت د پاره ساتل کي72د ) مصؤن ويتاسي اي چه ځاو يا بل ( تاسو دلته 
  . متخصص په واسطه وکتل شيغتيارو
 

په دي سره ه ليدلي وي چه هغه ړه زده کګ ماهرانه توهيرډيوه قبول شوي دماغي روغتيايي متخصص هغه کس دي چه هغه په 
  .چه په روغتون کي پاته شيلري خه ضرورت څ اضافه له دي  راوستل شوي خلکي چه اياړفيصله کي مرسته وک

 
ي چه تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي پاته شي، ړ دماغي روغتيائي متخصص موافقه وکاکتر اوقبول شويډکه چيري 
  . يړنظرياتو  تصديق وکد وري او د هغوي ګي چه تاسو  وږتنه کيښ غوخهڅ رټاکډيوه دوهم 

 
ري تاسو که چي . تاسوته ووايي چه تاسو کوالي شيي بغير د هغه نه چه ړپه جريان کي تاسو بايد  ترک نکمودي د دغه 

ل ړي وي تاسو بيرته راوړترک کروغتون ولي شي، او که چيري تاسو ځرګرام کارکونکي تاسو ته ځ  زهي چهړکوشش وک
 .  يږکي
 

  ، تاسو ازاد يي چهيړمعاينه نه ککي موده  په و ساعت72اکترانو اوقبول شوي دماغي روغتيائي متخصص تاسو  د ډکه چيري 
الکن که چيري تاسو نه  .ي چه د يوه دواطلبانه ناروغ غوندي پاته شيړشي چه فيصله وکتاسو کوالي  .  ي ړ ترک کايځدا 
  . ي ړي سره خبري وکړي ، لطفَا د مخه تاسو د کارکونکو د يوه غړ ترک کايځ دا ي چهړغوا

 
 
 
:  
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هټني      وخت        

 
 

  بهبيا ي؟ږه  کيڅ
 ، دوي کوالي شي چه تاسو ته ووايي چه تاسو ياکترانو اوقبول شوي دماغي روغتيائي متخصص تاسو  وکتلډکله چه 

 د پاره ومره موديڅدوي تاسو ته وايي  چه ولي او د  .دپاره په روغتون کي پاته شيدي مودي ږيوي اوضرورت لري چه د 
  . يږيښه پيڅنور به ي چه ړي چه تشريح کږنشريه رکول کيبله تاسو ته  .حتمال وجود لري دغه ا

 
ه ه نورګرنڅني نور کسان ستا سره خبري کوي چه ځ، ته د پاته کيدو ضرورت نشتهي چه تاسو ړکه چيري دوي فيصله وک

  .ورسره وشيمرسته 
 

  کوالي شم؟)دعوي (ايا زه درخواست
 په ي فيصليپاته شي،  تاسونشي کوالي د هغکي موافقه و نلري چه تاسو ضرورت لري چه روغتون حتي که چيري تاسو . يه

 . يړي درخواست وکږ الندي په روغتون کي ساتل کيي برخ136مقابل کي چه تاسو تر 
 

 ي؟ږکيکول راه عالج ماته څ
هغه عالج چه تاسو  .تاسو ته وايي  ضرورت لري تاسو چه د روغتون کارکونکي د هغه عالج په باره کي چه دوي فکر کوي

شي ، هغه عالج چه تشريح   به تاسو تهي ، هغه چو شرايطوخاصپه ي ځيوا . ي ړي تاسو حق لري چه هغه ته رد وکړنه غوا
 . ي ږنلري  تاسو ته ورکول کيوته د هغه سره موافقه 

 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوهيړاجازه ورک
 .ووايي چه دغه ستاسو نژدي قريب ديدماغي روغتيا اليحه ي چه د ږ ته ورکول کيد دغه نشريه يوه کاپي هغه کس

 
، ولډپرطبعي  .   ديخپلوان) قريبان( ستاسو  چي خلکو يو لست دي  کوم کساناليحي کي د هغودلته په دماغي روغتيايي 

کونکو کوالي شي چه تاسو ته د روغتون کار .يږنل کيګهغه ستاسو  نژدي قريب  ليکل شوي ړلوهغه شخص چه په لست کي 
 .ه حقوق لريڅچه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط شوي  تشريح په هغه کيچه ي ړدرکيوه نشريه 

 
 : ته ويلي شوي دي چه ستاسو نژدي قريبان دا ديږستاسو په قضيه کي، مون

 
      

 
ته ي ړبل غ وي، لطفًا خپل نرس او يا د کارکونکړ تر السه کينشريد وه کاپي ي يړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 .  ووايي
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  بدلولوستاسو د نژدي قريبان
 دي، تاسو کوالي شي چه د مربوطه  نهيړکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب س

  . يړچه هغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکي ړمحل په محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک
  . چه په هغه کي دغه تشريح شوي دييړد روغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورک

 

 ستاسو ليکونه
ي شي تاسو کوال . يږول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ورکول کيټهغه 

 .ي ستاسو له خوا ليکونه واخليړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له هغه کسانو ږچه هر چا دپاره خط ولي
 .يږول کيډنځله خوا کارکونکو  ته د روغتون د و خلکوليکونه دغ

 

 د تمرين کود
 د دماغي ناروغي درمان  چي باره کي پهودلته د تمرين يوه کود دي چه د روغتون کارکونکو ته د دماغي روغتيا د مقررات

ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څکارکونکي مجبور دي چه کود  تر کتني الندي ونيسي چه کود  . مشوره ورکويکوي
، که چيري تاسو ه شيړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوشتنه وکغتاسو کوالي شي   . مواظبت په هکله تصميم نيسي

 . يړوغوا
 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ
 ستاسو د مواظبت او عالج په  کي چي په روغتون کيني شيانو د سرته رسولو  په بارهځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا

حل  چه موضوع وکوالي شيکيداي شي چه دوي  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړ شکايت وکوندويړا
کوالي و، چه تاسو يړدرک  په باره کي معلومات ه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د  طريقيهمدا راز دوي کوالي شي چ .ي ړک

همدا رنکه دوي کوالي  .يږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکتنظيم استفادي  خپل شکايات د هغه له الري نه په شي  د هغه 
 . يړي وکي خبري وکګه رسيدهغوي کوالي شي  ستاسو شکايت تني خلک په باره کي چه ځشي چه تاسوته د 

 
ي ، تاسو کوالي شي ړمرسته وکسره چه تاسو کوالي  شي د طريقه نه وه چه د روغتون د شکاياتړکه چيري تاسو احساس ک

ه استفاده ګرنڅ خهڅو کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا مقررات .يړشکايت وکله الري يوه مستقل کمسيون د چه 
خه څ د هغه وخت و ته ناروغانوه استفاده شوي او دغګ په صحيح توخهڅ کوي چي دغو مقرراتو تر السه اطمنان اوي ،ږکي

 کوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي يد روغتون کارکونک . خه توجه شوي ګچه دوي په روغتون کي دي  په صحيح تو
  .  يړارتباط پيدا کسره ه کمسيون ګرنڅچه ي ړدرکنشريه 

  

 لومات مرستي او معهزيادتر

 پوه شوي، د کارکونکو  يو نه ياستچه تاسو په هغه وي  ني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
ي چه ستاسو د پاره تشريح  ړي پوشتنه وکړلطفَا د کارکونکو د يوه غ . يړمرسته وکتاسوسره ي کوشش کوي چه ړغ
تاسو په هغه پوه نشي او يا که چيري تاسي پاره واضح نه وي او يا ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دځي که چيري ړک

  . ورکوي نه واب ځ  ورتهتنه لري چه دغه نشريهښپوکومه بله 
 

 .ه شيړدرک کاپي د يو بل چا دپاره ه يوه بلي نشرييي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغړتنه وکښلطفَا پو
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