
 PATIENT INFORMATION S37/41

  د يوه روغتون د امر په واسطه د بنديزونو سره بستر کول روغتون کي يوهپه

 ) برخه41 او 37 ،اليحه د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1

مواظبت  دد هغه کس نوم چه ستاسو   .2
ستاسو  د معالجي  (صالحيت لري 

) ول شخص ً مسئ  

 د روغتون نوم او برخه .3

 د ولديک رتسب د یساتس یک نوتغور هپ .4
 هټين هيرما

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

د  د دماغي روغتيا 1983محکمه ويلي دي چه تاسو د  .  يږتاسو په دغه روغتون کي د محکمي د امر په اساس ساتل کي
 .يږ برخه الندي دلته ساتل کي37 تر اليحه

 
ه  محکمي ته ويلي دي چه دوي فکر کوي چورانټاکډدغه دا معني لري چه دوه  .يږ ًَ په نامه ياديامر ددغه د يوهَ  روغتون 

 .  ضرورت لري چه په روغتون کي پاته شيتاسويوه دماغي ناروغي لري او تاسو
 
ي ړ ورکد بنديز امرالندي  یبرخ 41 تر یاليحد ، محکمي هم تاسو ته د دماغي روغتيا هجو هپد مصؤنيت د داليلو  هعامد 
 .دي

  

 ه شي دي؟څ بنديز امرد 
 هت یکارکونکخه چه امنيتي څخه خارج شي پرته له هغه څدا معني لري چه تاسو نشي کوالي چه د روغتون  هوي د بنديز امر

 ړليوتر  مهکانات  رخصتي امد دغهي، او ستاسو ړترک ک نوتغورته ووايي چه تاسو کوالي شي چه  همحکمعدالت او يا  
د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي يي ،  .يږستاسو د پاره تشريح کي یکدي راتلونکي ږچه په نقرار لري  یدنال وشرايط

 یړک هسال رت تقفاوم وزيرد ورنيو چاروکبايد د  ) د معالجي  مسئول شخصستاسو ( ستاسو د مواظبت صالحيتدار شخص 
ي او ستا په باره ړ کهنياعمهمداراز دوي بايد تاسو  .ل شيږليي او يا بل روغتون ته وړک ک ترنوتغور ولډتاسو په موقتي 
  .  په کال کي يوه وار واستويږ تر لږلوزيرته  وراچ وکورني دکي يوه راپور 

  

 ومره مده زه دلته به يم؟څ
ه ښه ګه ستاسو روغتيا په کافي توي چړ کيداي شي چه تاسو ته ووايي چه کله دوي فکر وکد معالجي  مسئول شخصستاسو د 

تاسو   .   يړي  چه د عدالت د پاره موافقه وکړخه غواڅ کورنيو چارو د وزيروروسته دوي د  .  يړ ترک کنوتغورچه  یش
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 ي؟ږه عالج ماته ورکول کيڅ

ي تاسو ته د هر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو د خپل ړ او نور د روغتون غ معالجي مسئول شخصستاسو د
  . د دوي مشوري ته ومنيپه اکثر قضايا کي تا مجبور ئي چه  . دماغي ناروغي د پاره ضرورت لري خبري کوي

 
پس له دري مياشت، دلته مخصوص مقررات د هره دوا او درمل  دپاره چه تاسو ته د ستا د دماغي ناروغي دپاره ورکول 

ي، يوه ړي، او يا ته سخت ناروغ ئي چه ووايي چه تا هغوي غواړکه چيري تاسو دغه دوا او درمل نه غوا . ي وجود لريږکي
اکتر تاسو سره او  د روغتون هغه ډد مستقل  .يکي نه لري تاسو ته معاينه کويړدي روغتون کي کوم اوک چه په څر هغه ټاکډ

بغير د  . يږمستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته ورکول کي .کارکونکو ته چه تاسو ته وپيژني خبري کوي
 . يږته له تاسو موافقه سره تاسو ته ورکول کيني دوا او درمل دي چه پرځهغه دغه يو عاجل مسئله دي، دا يوا

 
ودل ښي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږپه نامه يادي) اکتر ډودونکي ښد دوهمه نظريه  ( SOADاکتر د يوهډدغه مستقل 

  .يږه استفاده کيګنڅي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روغتيا مقررات ږکي
 

که چيري کارکونکي فکر  .(ECT) دپاره وجود لري، لکه د برقي تکان عالج يني خاص عالجځدلته مختلف مقررات د 
 . يږي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ورکول کيړوک
 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

ي چه دغه کار ړوغوا که چيري تاسو . وريګ و بياهي چه ستاسو قضيړتنه وکښخه غوڅتاسو کوالي شي چه د محکمي  .وه
د روغتون د  .يړي چه ستاسو سره مرسته وکړه به دا وي چه تاسو يو وکيل وغواښي او ړوک یيي بايد ژر ترژر ړوک

 .  نشريه ورکوي هاو دوي تاسو ته بله ړتنه وکښکي غو هراب ید د هخڅکارکونکو 
 

خه څاه ګهمدا راز تاسو کوالي شي چه د محکمي داد  دپاره تعين شووتښيا موږ د شپامرخه چه ستاسو د روغتون څپس له دي 
  . بايد په روغتون کي پاته نشي ي چه ووايي چه  تاسوړتنه وکښپو
 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

 روغتون ترک شي چه لړکردي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړاه يو مستقل هيئت دي چه کوالي شي فيصله وکګد محکمي داد
دغه مجلس د  . سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي وکنوکارککيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د  .   يړک

 د هت سلجمد اوريدلو  هرسي چه دوي تاسو ړوکوشتنه غ  هخڅ کسانو ويني نورځتاسو کوالي شي چه  .يږًاوريدًل په نامه يادي
ي ستاسو د مواظبت په باره کي د ړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد .يړ وغوا راشي، که چيري تاسوهراپل یتسرم

خه يو کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري څد جملي  وړغاه د ګد محکمي داد .یلولروغتون له خوا راپورونو  
  . يړوک
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 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګکله زه کوالي شم چه د محکمي د داد

اه ګ دپاره تعين شو،  تاسو کوالي شي چه د محکمي دادوتښ مياوږد شپ )رمآ (تيريدمخه چه ستاسو د روغتون څپس له دي 
خه تاسو کوالي شي يوه مراتبه د هره کال په څپس له هغه  .  ي ړت د پاره درخواست وکښ مياوږخه يوه وار د راتلونکو شپڅ

  .يړي درخواست وکږن کي ساتل کيوجريان کي چه تاسو په روغت
 

 : وليکي هت سردآ یدي تاسو کوالي شي چه دغه شي ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا
 

The Tribunals Service 
PO BOX 8793 

5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   2232022 0845 :تيلفون 

 
 نايرج هپاوريدلو   د هرسسو دپاره وليکي او تاسو ي چه  محکمي ته ستاړوکوشتنه غخه څتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 

  .يړمرسته وک یک
تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د  . وک په دغه کي متخصص ديڅ د وکيالنو يو لست لري چه ینلوټ یقوقحروغتون او د 

 . دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي . يړيوه وکيل دپاره پيسي ورک
 

  ليکونهستاسو

تاسو کوالي  . يږتاسو ته ورکول کي یتسايول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ټهغه 
 .ي ستاسو له خوا ليکونه واخليړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له هغه کسانو ږشي چه هر چا دپاره خط ولي

 .يږول کيډنځله خوا  وکنوکارک ته د روغتون د وليکونه دغه خلک
 

 د تمرين کود

په  یاليح د د دماغي روغتيا یوک نامرد یغوران یغامد د وکلخ د یچدلته د تمرين يو کود دي چه د روغتون کارکونکو ته 
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څکارکونکي مجبور دي چه کود تر کتني الندي ونيسي چه کود  .باره کي مشوره ورکوي

، که چيري تاسو یش هړکرو هراپد ولديل دي چه د کود يوه کاپي ړوکوشتنه غتاسو کوالي شي   . ه هکله تصميم نيسيمواظبت پ
 . يړوغوا

 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

 واړت ستاسو د مواظبت او عالج په یک نوتغور هپ یچ یک ني شيانو د سرته رسولو  په بارهځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
 .ي ړک لحکيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړک شکايت و،ید

ي، چه تاسو کوالي شي  د ړهمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات ورک
ه دوي کوالي شي چه ګهمدا رن .يږلي حل په نامه ياديي چه د  داخړک ميظنت الري یاستفادي خپل شکايات د هغ هپ هنهغه 

 . يړي وکي خبري وکګ په باره کي چه  هغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيدوني خلکځتاسوته د 
 

ي، تاسو کوالي شي چه ړمرسته وک هرس کوالي چه تاسو یش هن   روشوه چه د روغتون د شکاياتړکه چيري تاسو احساس ک
ه استفاده ګرنڅ هخڅ یاليح دماغي روغتيا 1983دغه کمسيون نظارت کوي چه د  .يړشکايت وک هتيوه مستقل کمسيون 

خه چه دوي څ د هغه وخت هت وناروغان ودغاو  هده استفاده شوي ګ صحيح توهپ هخڅ یغهچه  یوک هسال رتنان ي اطموا يږکي
 شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه کوالي یکارکونکد روغتون  . هده توجه شوي ګپه روغتون کي دي  په صحيح تو

  .  يړارتباط پيدا ک هرسه کمسيون ګرنڅي چه ړورک
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 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  يو  تسايچه تاسو په هغه نه ي  وني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
 یيي چه ستاسو د پاره ړوشتنه وکغ هخڅي ړ د کارکونکو د يوه غلطفَا . يړمرسته وک هرس تاسوي کوشش کوي چه ړغ

ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا تاسو په هغه پوه نشي او يا که ځي که چيري ړتشريح  ک
  . ورکوي  هنواب ځ هترد تنه لري چه دغه نشريهښ پوهچيري تاسو بل

 
 .يړ کاپي د يو بل چا دپاره ورکهيوه بل ی نشريیدغقمندي لري چه د ي که چيري تاسو عالړتنه وکښلطفَا پو
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