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 د ارزيابي دپاره بستر کول په روغتون کي

 برخه) 2 اليحه اغي روغتيا د دم 1983(د 
 

 د ناروغ نوم .1      

د ھغه کس نوم چه ستاسو  مواظبت   .2      
د معالجي د پاره صالحيت لري (ستاسو َ 

  )مسئول شخص

 د روغتون نوم او برخه .3 

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

رانو تر کتني ټي. تاسو د دوه داکږالندي په دغه روغتون کي ساتل کي یبرخ 2تر  یاليحد دماغي ناروغي د  1983 تاسو د
ستاسو د که ځدماغي ناروغي لري او تاسو بايد په روغتون کي پاته شي  هي او دوي فکر کوي چه تاسو يوږالندي معاينه کي

ه تاسو ګرنڅه علت دي او څ نه کوي چي ستاسو د ناروغيړيڅ) ستاسود معالجي د پاره مسئول شخصمواظبت مسئول کس (
  مرسته کوالي شي. سره 

 

 ؟پاته شمزه دلته  به ومره مدهڅ

 ي. ږپوري ساتل کي وځور 28تاسو دلته تر 
 

تاسو ته معالجي د پاره مسئول شخص بغير د ھغه نه چه ستاسو د  نه شي ترک  کوالي ايځدا په جريان کي تاسومودي د دغه 
شي، او که ولي ځرګراي کارکونکي تاسو ته ړترک ک اي ځدا  ي چهړکه چيري تاسو وغوا ايي چه تاسو کوالي شي. وو

 ي.  ږل کيړي وي تاسو بيرته راوړچيري تاسو ترک ک
 

، پس له دي نه ھغه ياستالندي په روغتون کي ساتل شوي  يبرخ 4تر  اليحهکه چيري تاسو د پخوا نه د دماغي روغتيائي 
  ي. ږيوه برخه حساب کي وځور 28ي دي د ړک هچه تاسو په روغتون کي مخ کي تيرموده 

 
 
 

       ه:ټني
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 ي؟ږه  کيڅ وروسته به

ي چه ستاسو روغتيا په کافي ړيداي شي چه تاسو ته ووايي که چيري دوي فکر وکک معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  په جريان کي په ھر وخت امکان لري. وځور 28دا  دغه  ي.  ړچه روغتون  ترک کشوي ده ه ښه ګتو
 

په  يرډو نه ځور 28ي چه تاسو ضرورت لري چه د ړکوالي شي چه فيصله وک معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
الندي ساتل  يبرخ 3تر  يسو په روغتون کي د دماغي روغتيا د اليحغتون کي پاته شي، چه په دي صورت ممکن تارو
، تاسو ته نور نشريه هته شو ځکه چيري دغه رامن .لړخه د مخه وکڅختم  و دځور 28 ودغ د هدوي بايد دغه فيصل ي. ږکي

  ه معني لري. څدغه  په کي تشريح شوي چيي چه ږورکول کي
 

 ي؟ږکي راکوله عالج ماته څ

ي تاسو ته د ھر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه ړغلي ډاو نور د کارکونکي  معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  چه د دوي مشوري  ومني. ياست مجبور تاسي کي  وپه اکثر قضايا لري خبري کوي.  راته تاسو ضرورت

 
که چيري کارکونکي  .(ECT)ورکولوعالج  کانټ   پاره وجود لري، لکه د برقييني خاص عالج دځدلته مختلف مقررات د 

ي. ږکيدرکول ي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ړفکر وک
  
 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

 ي درخواست کوالي شي. ږپه روغتون کي ساتل کي برخه الندي 2په مقابل کي چه تاسو تر  يتاسو د ھغه فيصل ھو
 

 . يړدرکترک کولو اجازت روغتون د ي چه تاسو ته د ړي، تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړکه داسي وک
 خلکو  يو خاص کميته دي چه د روغتون په د ننه کي فيصله ھغو د روغتون منيجران د تاسو دغه  په ھره وخت کوالي شي. 

د ترک کولو د اجازه د فيصلي  د روغتون ي چه تاسو سرهړدوي غوا کوي چه ايا دغه خلک بايد په روغتون کي وساتل شي. 
  ي.ړخه د مخه خبري وکڅ
 

  د روغتون منيجرانو ته وليکي:  ولډ النديپه  تاسو کوالي شي چه
 

 

 
چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سره د ارتباط په ي ړتنه وکښغوخه څي ړيوه غلي ډاو يا تاسو کوالي شي چه د کارکونکي 

 ي. ړھکله مرسته وک
 

ي چه تاسو ته د ړستاسو نژدي قريبان ھم کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو دپاره خط وليکي چه ووايي چه دوي غوا
که چيري  ن دي. وک ستاسو نژدي قريباڅدغه نشريه زيادتر تشريح کوي چه  ل شي.   ړروغتون د ترک کولو اجازه ورک

ي چه ړپه جريان د ترک کولو اجازه ورک وساعت 72ستاسو نژدي قريبان دغه کارکوي، د روغتون منيجران بايد تاسو ته د 
ان دپاره او د نورو د خلکو ځدوي ته ووايي چه دغه کيداي شي ستاسو د معالجي د پاره مسئول شخص  د بغير د ھغه نه ستاسو

مياشتي  ږشپ بيا نوريته شوه،  ځکه چيري دغه رامن ي.ږاسو ته د ترک کولو اجازه ورکول کيدپاره خطرناک وي که چيري ت
ترک  روغتون ي چه تاسوړته بيا ووايي چه دوي غوا وچه ستاسو نژدي قريبان قادر وي چه د روغتون  منيجران په کار دي

 ي.   ږي، که چيري تاسو تراوسه پوري ھم په روغتون کي ساتل کيړک
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ده مده دپاره په ږچه تاسي د يوه اوي ړچي فيصله وکي ړتنه وکښوغخه څاه ګتاسو کوالي شي چه د محکمي داد ھمدا راز
و د پاته کيدو د مودي په ځور 28کي د روغتون  تنه پهښخه دا غوڅمحکمي  تاسو کوالي شي چه روغتون کي پاته نشي. 

 . يړو کي وکځور 14يوړلوم
 

 ي؟ږشيه پيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون  ترک ل ړدرکي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړيصله وکف اه يو مستقل ھيئت دي چه کوالي شي ګد محکمي داد
دغه مجلس  کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د کارکنانو سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي.  ي.   ړک

تاسو د د ي چه دوي ړوشتنه وکغکسانو ته   ويني نورځاسو کوالي شي چه ت ي.ږپه نامه ياديمچلس تاسو سره  د ًاوريدًل 
ي ستاسو د مواظبت په ړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد ي.ړته راشي، که چيري تاسو وغوا ي لپارهمرست د اوريدلو

داي شي چه راشي او تاسو سره خه يوه کس کيڅد جملي و ړغاه د ګد محکمي داد .لوليباره کي د روغتون له خوا راپورونو  
  ي. ړخبري وک

 
 وليکي: ادرس ته ي تاسو کوالي شي چه دغه ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا

 
The Tribunals Service 

PO BOX 8793 
5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   :2201 123 0300 تيلفون 

 
تر اوريدلو پوري مرسته سره ي چه محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړخه پوشتنه وکڅي شي چه د يوه وکيل تاسو کوال

  ي.ړوک
تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د  وک په دغه کي متخصص دي. څولني  د وکيالنو يو لست لري چه ټد  حقوقي روغتون او 

 رستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي. دغه د قانوني م ي. ړپيسي ورکته يوه وکيل پاره 
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوھيړاجازه ورک

 ووايي چه دغه ستاسو نژدي قريب دي. ي چه د دماغي روغتيا اليحهږد دغه نشريه يوه کاپي ھغه کس ته ورکول کي
 

، ھغه شخص چه ولډپر طبعي   بان دي.  د خلکو يوه لست دي چه کوم کسان ستاسو قريکي اليحه په  دماغي روغتيا د دلته 
کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه  د روغتون کارکونکو ي.ږنل کيګ خهڅو ھغه ستاسو  نژدي قريبان ليکل شوي په لست کي 

 ه حقوق لري.څچه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط شوي تشريح  په ھغه کيي چه ړورک
 
 

      

 
ته ي ړلي بل غډي، لطفاً خپل نرس او يا د کارکونکي ړتر السه ک ينشري د ي يوه کاپيړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 ووايي.  
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 ستاسو د نژدي قريبان بدلول

دي، تاسو کوالي شي چه د مربوطه  نه يړيث يو مناسب سکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په ح
  ي. ړي چه ھغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړمحل په محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک

   چه په ھغه کي دغه تشريح شوي دي.ي ړدرکد روغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه 
 

 ستاسو ليکونه

تاسو کوالي شي  ي. ږکيدرکول ول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د ھغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ټھغه 
 ي ستاسو له خوا ليکونه واخلي.ړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅي پرته له ھغه کسانو ږچه ھر چا دپاره خط ولي

 ي.ږل کيوډنځله خوا کارکونکو ته د روغتون د  وخلک وليکونه دغ
 

 د تمرين کود

په باره کي  يد دماغي روغتيا د اليح چي د دماغي ناروغي درمان کوي نکو تهون کارکوغتدلته د تمرين يوه کود دي چه د رو
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د مواظبت په څکارکونکي مجبور دي چه کود  تر کتني الندي ونيسي چه کود  مشوره ورکوي .

 ي. ړ، که چيري تاسو وغوايړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوشتنه وکغ چهتاسو کوالي شي  ھکله تصميم نيسي. 
 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

وند ړاستاسو د مواظبت او عالج په کي چي په روغتون کي ني شيانو د سرته رسولو  په باره ځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
حل چه موضوع  وکوالي شيکيداي شي چه دوي  ي. ړي سره خبري وکړکو د يوه غي ، لطفاَ د کارکونړشکايت وک دي،
کوالي  وي، چه تاسوړرکدھمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات  . يړک

ھمدا رنکه دوي کوالي شي  ي.ږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکحل الري   ياستفادي  خپل شکايات د ھغنه په شي  د ھغه 
 ي. ړي وکي خبري وکګپه باره کي چه  ھغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيد وني خلکځچه تاسوته د 

 
ي ، تاسو کوالي شي چه ړمرسته وکسره چه تاسو  نه شي کواليچه د روغتون د شکايات روش  هګړکه چيري تاسو احساس 

ي ، ږه استفاده کيګرنڅ خهڅي اليحد کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  .يړشکايت وکله الري يوه مستقل کمسيون د 
خه چه دوي په څھغه وخت ته له ناروغان  وه استفاده شوي  او دغګپه صحح تو خهڅتر السه کوي چي دغو مقرراتو اطمنان 

ي ړدرکتشريح شوي نشريه  کوالي شي چه تاسوته يوه يد روغتون کارکونک . دهه شوي ه توجګروغتون کي دي  په صحح تو
  ي.  ړارتباط پيدا کسره ه کمسيون ګرنڅچه 

  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  ياست چه تاسو په ھغه کي نه وي  سو د مواظبت او عالج په باره کي ني شيان ستاځکه چيري دلته 
ي ٻي چه ستاسو د پاره ړوشتنه وکغ خه څ يړوه غلطفاَ د کارکونکو د ي ي. ړمرسته وک تهتاسوسره ي کوشش کوي ړيو غ

پوه نشي او يا که تاسي په ھغه ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا ځي که چيري ړتشريح  ک
  ورکوي . نه واب ځتنه لري چه دغه نشريه ښپو هچيري تاسو بل

 
 ي.ړيوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورک يشرين يي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغړتنه وکښلطفاَ پو

 

 


