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د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج د  3ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ
)د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ  17Aﺑﺮﺧﻪ(
 .1د ﻧﺎروغ ﻧﻮم

 .2د هﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻮم ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻼج
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ) ً ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ
ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ ً(
 .3هﻐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﻋﻼج ﺷﺮوع ﮐﻴږي

وﻟﻲ زﻩ د ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﻻﻧﺪي ﻳﻢ ؟
ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻲ ﺗﺮ  17Aﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ﻗﺮار ﻟﺮي ددي دﭘﺎرﻩ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻣﺴﺆل ﮐﺲ) ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ( ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ښﻪ دي ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ
وﮐړي ﻻﮐﻦ داﺳﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻴږي ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻼج ﺗﻪ دوام ورﮐړي ،او ﻳﺎ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د
ﻳﻮي ﻟﻨډي ﻳﺎدوﻧﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮر ﻋﻼج د ﭘﺎرﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ.
ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ زﻳﺎدﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ رﺳﻮي او ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮي ﭼﻪ روغ ﭘﺎﺗﻪ
ﺷﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﻟﻪ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د روﻏﺘﻮن څﺨﻪ رﺧﺼﺖ ﮐﻴږي ،ﻻﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮد ﮐﻴﻠﻨﻴﮏ ﻣﺴﺆل ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ
ﺑﻴﺎ د ﻋﻼج د ﭘﺎرﻩ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ،ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺿﺮوري ﻋﻼج د ﭘﺎرﻩ ﺑﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ
راﺷﻲ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د ﻋﻼج د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي او ﺳﺘﺎﺳﻮ د
دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ د ﻋﻼج او ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺿﺮورت د روﻏﺘﻮن ﻧﻪ رﺧﺼﺖ ﮐﻴﺪوﺗﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي.

ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج اﻣﺮ څﻪ ﺷﻲ دي؟
د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﺳﻔﺎرش )اﻣﺮ( ﻳﻮﻩ ﻓﻮرﻣﻪ دي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺴﺎن او د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ
ﻗﺒﻮل ﺷﻮي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮري ﮐړي ﭼﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﮐﻲ وي.
ﻳﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ هﻐﻪ ﮐﺲ دي ﭼﻪ هﻐﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﯦﻲ زدﻩ ﮐړي ﻟﻴﺪﻟﻲ وي ﭼﻪ هﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ
دي ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﻪ دي څﺨﻪ ﻧﺎروغ ﺳړي ﺗﻪ ﺿﺮورت دي ﭼﻪ ﺗﺮ دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻻﻳﺤﻲ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ
روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.
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ﭘﺲ ﻟﻪ دي څﺨﻪ ﭼﻪ زﻩ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ څﻪ ﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﻴښ ﺷﻲ؟
ﺳﺘﺎﺳﻮد ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ ﺳﺘﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي ﭼﻪ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﻲ څﻪ ﺷﻲ ﭘﻴښ ﺷﻲ.
ﻻ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻋﻼج د ﭘﺎرﻩ ټﺎﮐﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ وﺳﺎﺗﻲ ،او ﻳﺎ ﻧﻮر
ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ څﺨﻪ اﺣﺘﻤﺎ َ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﭼﻪ د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ او روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي اﺟﺮا ﮐړي .دﻏﻪ ﺷﻴﺎن د َ ﺷﺮاﻳﻂ َ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎدﻳږي  ،او د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د د ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺮ  17Bﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ او ﻳﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
دي ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ځﻴﻨﻲ ﺿﺮوري ﻣﺮﺳﺘﻲ وﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ وﺳﺎﺗﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ د ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ
ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ د ځﻨﻲ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﻠﺲ ﭘﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﮐﻲ ﻳﺎﺳﺖ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﭘﻪ دوران
ﮐﻲ د ځﻴﻨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ درڅﺨﻪ ﮐﻴږي.

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي زﻩ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ ځﺎي ﮐﻮﻻي ﻧﻪ ﺷﻢ څﻪ ﺑﻪ وﺷﻲ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺷﺮاﻳﻂ هﻢ ﭘﺮځﺎي ﻧﮑړي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ټﻴﻢ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺗﮏ او ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د ﻋﻼج
د ﺿﺮورت ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي.
ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﻪ ﺑﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ راﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ
دﻏﻪ ﻳﻮاځﻨﻲ ﻻر دﻩ او ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻋﻼج ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي .ځﻴﻨﻲ وﺧﺖ دﻏﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺿﺮوري وي ﺣﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻲ ټﻮل
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮځﺎي ﮐړي هﻢ وي .دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ًد ﺑﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ً ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ راﺗﮏ او ﺑﻴﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﻂ ﻟﻴﮑﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﺑﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ،او ﻳﺎ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺨﺺ وﺧﺖ ﮐﻲ راﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ راﻧﺸﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي دي ،ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺟﺒﺮي
راوړل ﺷﻲ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ او ﻳﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﺮ  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻮري وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ ،ﻳﻮﻩ
ﻗﺒﻮل ﺷﻮي دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي .دﻏﻪ ټﻮل ﺷﻴﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ
ﮐﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻴږي.

څﻪ رﻧګﻪ ﻋﻼج زﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﮐﻲ وﻟﺮم؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺳﺘﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎ د ﻋﻼج د ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﮐﻮي او ټﺎﮐﻲ ﭼﻪ ﮐﻠﻪ او څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼج وﺷﻲ.

زﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻼج رد ﮐړم؟
ﺗﺎﺳﻮ دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﻪ ﻋﻼج ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻳﺎ هﻐﻪ رد وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﻻﮐﻦ دﻏﻪ دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ دا ﺿﺮورت وﻳﻨﻲ ﭼﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺗﮏ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﻮي ﺷﻮي ﻋﻼج ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ژر ﺗﺮ ژر د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي
وﮐړي.
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څﻪ ﺑﻪ ﭘﻴښ ﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي زﻩ ډﻳﺮ ﻧﺎروغ وم او ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻻي د ﺧﭙﻞ ﻋﻼج ﺳﺮﻩ د ﻣﻮاﻓﻘﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړم؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ ﻋﻼج ﮐﻮي ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﻠﺮي ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻋﻼج دﭘﺎرﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي،
دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎ د ﻋﻼج دﭘﺎرﻩ هﻐﻪ څﻲ وﮐړي ﭼﻲ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي .
ﻻﮐﻦ دوي ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭘﻪ زور دﻏﻪ ﻋﻼج ﭘﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﻲ دا ﻳﻮﻋﺎﺟﻞ
ﺿﺮورت دي.
ًد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﻤﻮاﻟﻲً دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮد دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻻﻧﺪي څﻠﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﻳﻮ او ﻳﺎ ډﻳﺮ
ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮي:
• هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ورﮐړل ﺷﻮي دي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ.
• د دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺎﺗﻞ د ﻳﻮي اوږدي ﻣﻮدي ﭘﻮري ﺗﺮڅﻮ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي.
• د ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي.
• ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ د ځﻴﻨﻲ ﻣﻤﮑﻨﻪ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻻري ،ﻟﮑﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮل ،د ژﺑﻲ د اﺷﺎري څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل ،او ﻳﺎ ﺣﺘﻲ د ﺳﺎدﻩ
ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﮑﻪ ﺳﺘﺮګﮏ وهﻞ او ﻳﺎ د ﻻس ﻓﺸﺎر ورﮐﻮل ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ورﮐړي.
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻳﻮ ﻋﺎﺟﻞ ﮐﺎر دي ،هﻤﺪا راز ﻧﺸﻲ ﮐﻴﺪﻻي ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻮﺗﺮ ﻋﻼج ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺨﻪ
ﻳﻮﻩ ﮐﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ د  2005د دﻣﺎﻏﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮ ﻻﻳﺤﻲ ﻻﻧﺪي رد ﮐړي وي ،او ﻳﺎ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﻲ اﺟﺎزﻩ ورﮐړل
ﺷﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﮐﻲ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﺗﺪاوي راﺗﻪ اﺧﻠﻲ .دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻻي
ﺷﻲ هﻐﻮي ﺗﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐړي وي وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ هﻐﻮي ﺗﻪ د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﺴﺖ ورﮐړي وي ،ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ
ﻳﻮﻩ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮي اﺳﺘﺎزي د څﺎرﻧﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا او ﻳﺎ د څﺎرﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺧﭙﻠﻪ وي .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د  2005د دﻣﺎﻏﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐړي.

ﺧﺎص ﻣﻘﺮرات د دوا او د درﻣﻞ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ دﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ
ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﮐﻲ د ﻳﻮي ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ څﺨﻪ زﻳﺎدﻩ ﻣﻮدﻩ و اوﺳﻲ ،ځﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﻣﻘﺮرات د دوا او درﻣﻞ
ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دوا او ﻳﺎ ﻃﺒﻲ ﻋﻼج ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ دﭘﺎرﻩ درﮐﻮل ﮐﻴږي ،او دا د دري ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ وي د هﻐﻪ
وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻟﻤړي ځﻞ دﭘﺎرﻩ دﻏﻪ رﻗﻢ ﻋﻼج درﮐړل ﺷﻮي ؤ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي
ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﮐﻲ وي ،ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎ څﺨﻪ د اﺟﺎزت ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ )ﭼﻪ هﻐﻪ د دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻼج ﮐﻴږي ﻧﻪ وي( ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي.
دﻏﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ د ﻳﻮﻩ ) SOADد دوهﻤﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ښﻮدوﻧﮑﻲ ډاﮐﺘﺮ ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي او د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺆﻇﻒ
ﮐﻴږي ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﻪ څﻨګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي.
دﻏﻪ داﮐﺘﺮ ﭼﮏ ﮐﻮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻋﻼج ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ ﺻﺤﻴﺢ دي ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د ﻓﻴﺼﻠﻲ څﺨﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ څﻪ ډول
ﻋﻼج ﺗﻪ دوام ورﮐړي.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﻘﻂ هﻐﻪ دواﺋﻲ او ﻳﺎ ﻃﺒﻲ ﻋﻼج درﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ وﻳﻠﻲ وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ ﺻﺤﻴﺢ دي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دي
ﭼﻲ دا ﻳﻮﻩ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وي.
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ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﻪ ﮐﻠﻪ او ﭼﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﻏﻮاړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي .د ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ ﮐﺘﻞ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي
ټﻮاﻧﻴﺰ ﻋﻼج د ﺷﺮاﻳﻄﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎي او هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﻧﻪ وﻳﻨﻲ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ د ﮐﺘﻠﻮ دﭘﺎرﻩ روﻏﺘﻮن
ﺗﻪ راﺷﻲ.
دﻟﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮرات د ځﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﻋﻼج دﭘﺎرﻩ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ د ﺑﺮﻗﻲ ﺗﮑﺎن ورﮐﻮﻧﮑﻲ ﻋﻼج ) .(ECTﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺧﻠﮏ ﻓﮑﺮ
وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دﻏﻪ ﻋﻼج د ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺎص ﻋﻼج ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ،ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻴږي.

څﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮدﻩ زﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻢ؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج اﻣﺮ ﭘﻪ ﻟﻤړي ځﻞ ﮐﻲ ﺗﺮ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري دوام ﮐﻮي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺗﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺿﺮورت ﻧﻪ دي.
ﺳﺘﺎ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دﻏﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﺮ اﺧﺮﻩ
ﭘﻮري ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي ،ﭼﻪ دوي وګﻮري ﭼﻲ اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﻪ ﮐﻠﻪ او ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎ ﺳﻲ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻏﻮاړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي.
د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ د ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﮐﺘﻞ او د ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ دﭘﺎرﻩ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج د ﺷﺮاﻳﻄﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دي .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎي او هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﻧﻪ وﻳﻨﻲ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د
ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړي د دي دﭘﺎرﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﭘﺎرﻩ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ راﺷﻲ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ د ﻋﻼج دﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﮐﻲ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ ،دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺗﻪ ﺗﺮ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻧﻮر هﻢ دوام ورﮐړي ،او ﭘﺲ ﻟﻪ دي ﻧﻪ ﻳﻮ
ﮐﺎل ﻓﻘﻂ د ﻳﻮ ځﻞ دﭘﺎرﻩ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د دﻏﻪ دورﻩ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري ﺧﺒﺮي
وﮐړي.

اﻳﺎ زﻩ درﺧﻮاﺳﺖ )دﻋﻮي( ﮐﻮﻻي ﺷﻢ؟
هﻮا .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ د ﻣﺴﺌﻮل روﻏﺘﻮن د ﻣﻨﻴﺠﺮ څﺨﻪ وﻏﻮاړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج
ﺗﻪ ﭘﺎي ورﮐړي .ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ .د روﻏﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮان ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د ﻧﻨﻪ د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎص
ﮐﻤﻴﺘﻪ دي ﭼﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻮي ﭼﻪ ﮐﻮم ﻧﺎروﻏﺎن ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺴﺌﻮل روﻏﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً هﻐﻪ روﻏﺘﻮن دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ دي ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﮐﻲ وي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺴﺌﻮل روﻏﺘﻮن ﺑﺪل ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د رﻏﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮان ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻮي ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دي ﺷﮑﻞ دوي ﺗﻪ
ﻟﻴﮑﻠﻲ ﺷﻲ.
Princess Marina Hospital
Upton
Northampton NN5 6UH
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د روﻏﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮان ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﻓﻴﺼﻠﻲ د ﻣﺨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﺎي ﺗﻪ
ورﺳﻮي.
هﻤﺪا راز ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن هﻢ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن د ﻣﻨﻴﺠﺮان ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي ﭼﻪ دوي ﻏﻮاړي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت
ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﺗﻪ ﭘﺎي ورﮐړي .دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ وړاﻧﺪي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼﻪ څﻮﮎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن دي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﺲ ﻟﻪ  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻴږي ،ﭘﻪ ﻏﻴﺮ د
هﻐﻪ ﺻﻮرت ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ د روﻏﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ او ﻳﺎ ﻧﻮر ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ وي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج ﮐﻲ ﺗﻮﻗﻒ ورﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دﻏﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ د ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻴﺪو د ﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﻗﺎدر وي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن
ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ وواﻳﻲ ﭼﻪ دوي ﻏﻮاړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻮي.
هﻤﺪا راز ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ وﻏﻮاړي ﭼﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﻴږي.

د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ څﻪ ﺷﻲ دي او څﻪ ﭘﻴﺸﻴږي؟
د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻴﺌﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎي ﺗﻪ
ورﺳﻴږي .د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د هﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﻳﻮ ﻣﺠﻠﺲ وﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ
ل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ د اورﻳﺪﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻲ
ﻣﺠﻠﺲ د ًاورﻳﺪ ً
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﺗﻪ راﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي .د اورﻳﺪﻟﻮ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ،د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ ﻏړي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ د
روﻏﺘﻮن او د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻼج راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻮﻟﻲ .د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ د ﻏړﻳﻮ د ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ راﺷﻲ
او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي.

ﮐﻠﻪ زﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ورﮐړم؟
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ ﻳﻮ وار هﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻤړﻧﻴﻮ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﻪ دورﻩ
ﮐﻲ وړاﻧﺪﻳﺰ ورﮐړي .ﭘﺲ ﻟﻪ دي ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﻳﻮ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﻲ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړي او وروﺳﺘﻪ
ﻳﻮﻩ وار ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﺎل ﮐﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺲ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮي ﭼﻪ ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﺎي ﺗﻪ
ورﺳﻮل ﺷﻲ  ،ﻻﮐﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ واﻳﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎي ﺗﻪ و ﻧﻪ رﺳﻴږي  ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن
ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻳﻮي ﻣﺤﮑﻤﻲ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ  28ورځﻮ ﮐﻲ د هﻐﻪ ﻧﻴټﻪ څﺨﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج د ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭼﺎري رد اﻗﺪام وﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ورﮐړي ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺷﻲ وﻟﻴﮑﻲ:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

ﺗﻴﻠﻔﻮن0845 2232022:
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ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻳﻮﻩ وﮐﻴﻞ څﺨﻪ ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ وﻟﻴﮑﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د اورﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺴﺌﻮل روﻏﺘﻮن او ﺣﻘﻮﻗﻲ ټﻮﻟﻨﻪ د وﮐﻴﻼﻧﻮ 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 ﭘﻼن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﺎرج ﻧﻠﺮي او ﻣﻔﺖ دي.

اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن وﭘﻮهﻴږي
د دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻲ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ هﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﮥ وواﻳﻲ ﭼﻪ هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ دي.
د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﻳﺒﺎن دي .ﭘﺮ ﻃﺒﻌﻲ ډول ،هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﻲ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ګﻨﻞ ﮐﻴږي .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي ﭼﻪ
دﻏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او اﻋﻼج ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط څﻪ ﺣﻘﻮق ﻟﺮي.

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳړي ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ وﮐړي ،ﻟﻄﻔًﺎ ﺧﭙﻠﻲ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ  ،د
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ډﻟﻲ ﻏړي ﺗﻪ او ﻳﺎ هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﯦﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐړي دﻩ وواﻳﻲ.

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮل
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳړي ﻧﻪ دي ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ورﮐړي ﭼﻪ هﻐﻪ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﻋﻮض ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي .د
روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ دﻏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي دي:

د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻮد
دﻟﺘﻪ د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻩ ﮐﻮد دي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﺗﻪ او ﻧﻮروهﻐﻪ
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﮐﻲ اﺧﺘﻪ دي ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮي .هﻐﻮي ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﮐﻮد ﺗﺮ ﮐﺘﻨﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ ﭼﻪ
ﮐﻮد څﻪ وﻳﻠﻲ دي ﮐﻠﻪ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ د ﮐﻮد ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ د
ﻟﻴﺪو د ﭘﺎرﻩ ورﮐړﻩ ﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي.

څﻨګﻪ زﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ځﻨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﻼج ﭘﻪ
دورﻩ ﮐﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي  ،ﻟﻄﻔَﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﻗﺎدر وي ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ
ﺣﻞ ﮐړي  .هﻤﺪا راز دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺴﺆل روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د ﻃﺮﻳﻘﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐړي،
ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮو ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د هﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺎت د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻻري ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﻪ د داﺧﻠﻲ ﺣﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .هﻤﺪا رﻧﮑﻪ
دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د ځﻨﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ وﮐﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
ﺗﺎﺳﻮ هﻢ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي .ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺮﻧګﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي  ،اﻃﻤﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﻪ هﻐﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺢ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮي دي او دﻏﻪ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﭼﻪ
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زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دﻟﺘﻪ ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭘﻮﻩ ﺷﻮي ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮر ﻏړي ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻟﻄﻔًﺎ د دوي څﺨﻪ
ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ورﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ واﺿﺢ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ
ﺗﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻲ ځﻮاب ﻧﻪ دي ورﮐړ ﺷﻮي .
ﻟﻄﻔَﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻟﺮي ﭼﻪ د دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻲ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﭘﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ورﮐړي.
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