
 PATIENT INFORMATION G-7

 ساتنوالي

 ) برخه7 د دماغي روغتيا اليحه 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1      

      

      

      

 ستاسو ساتونکي  .2
  نوم2.1  

 
 

 ه ټ  پ2.2  
 
 

 . د تيلفون نمبر2.3 

 ولنيزخدمات مسؤل شخص ټ محلي د ستاسو .3      

 

 ه شي دي؟څساتنوالي 

چه دماغي ناروغي لري يو ساتونکي يا محافظ چه دوي خلکو ته  برخه الندي، هغو 7 تر یاليح د دماغي روغتيا د 1983د 
  .دي ضرورت  يوران ووايي چه دغهټاکډي، که چيري دوه ږي ورکول کيړمرسته وکسره 

 
 چه د يوه با اعتبار  ،ني نور کسانځ، او يا اداره  باصالحيت  د خدماتو ولنيزټد  محلي ستاسو ساتونکي کيداي شي چه  ستاسو 

شخصي ( ولنيز با اعتبار کس نه وي ، دوي د ټکه چيري ستاسو ساتونکي يوه  .وي په واسطه قبول شوي و خدمانوولنيز ټ
 .يږپه نامه يادي) ساتونکي

 
 :و ساتونکي دا قانوني قدرت لري چه تاسو ته وواييستاس

 يړچيري تاسو بايد ژوند وک –

 .اکلي وخت حاضريدلټته په ي د پاره  مالقاتونو ړ د روغتيايي عالج، کار، تعليم او  زده ک –

  . تاسوته ووينيي چهړته اجازه ورکچا راو يا بل ټاکډ يوه  –
 

 ولي زه يوه ساتونکي ته ضرورت لرم ؟ 

ي لکه چه تاسو دماغي ناروغي لري ړولنه کي ژوند وکټران فکر کوي چه تاسو مرستي ته ضرورت لري چه په دغه ټاکډ دوه
  .  خلک د محافظت د پاره  يوه ساتونکي ته ضرورت لري وان د اسايش د پاره او يا د نورځاو تاسو د خپل 

 

 ي؟ړدغه  دوام وک موده بهومره څ
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 . پوري دوام کويو مياشتوږر شپل دپاره تځي ړساتنوالي د لوم
 

ستا د ل دپاره، که چيري ځمياشتو پوري نوي شي، او بيا  يو کال نور د يو و ږشپکيداي شي چه ستاسو ساتنوالي د نورو 
  ستا د پارهي چه دغهړ او يا هغه معرفي شوي کسان چه په طبي چارو کي حاضر دي فکر وکمعالجي د پاره مسؤل شخص

 . يړ نژدي وخت  کي خبري وک په باره پهد دغهسره شي چه دوي تاسو کيداي  .  ضرورت دي
 

تنه ښ په واسطه پو د با اعتبارشخصوولنيز خدماتټ  محلي او يا نور کسان،  د )داکتر( د معالجي د پاره مسؤل شخصستاسو 
دغه د يو داکتر په لري، د که چيري تاسو يوه شخصي ساتونکي  . چه ايا تر اوسه تاسو ساتونکي ته ضرورت لريي ږکي

 . يږنوميتاسوً  کانديد شوي طبي سرپرسًت سي چه ږواسطه اجرا کي
 

 ايا زه درخواست کوالي شم؟

ستا ولنيز کارکونکي، ټي، تاسو بايد د خپل ساتونکي ، ستاسو ړ توقف ورک تهي چه د خپل ساتونکي کارړکه چيري تاسو وغوا
  . يړشوي طبي سرپرست سره خبري وک او يا ستاسو کانديد د معالجي د پاره مسؤل شخص

 
. يړپاي ورک ته وليکي چه دوي ته ووايي چه دغه ساتنوالي ته و خدماتوولنيزټهمدا راز تاسو کوالي شي چه د خپل با اعتباره 

 چه تاسو فيصله  تر دي ي د مخهړي تاسو سره خبري وکړولنيز خدمات له خوا کيداي شي وغواټيني کسان د با اعتبار ځ 
 . چه يو ساتونکي ته تر اوسه پوري ضرورت لريي ړوک
 

ل ږ ليولنيز خدماتو تهټ اعتباره چيستاسو نژدي قريبان کوالي شي ستاسو ساتنوالي ته د يوه تحريري درخواست په واسطه 
 . وک ستاسو نژدي قريبان ديڅدغه نشريه زيادتر تشريح کوي چه  .  يړ خاتمه ورکيږکي
 

ي  ووايي چه نور تاسو يوه ساتونکي ته ضرورت وي چه دړ وکتنهښنه غواه ګ محکمي دادهمدا راز تاسو کوالي شي چه د
  . نلري

 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

 که ي چه تر اوسه پوري تاسو يوه ساتونکي ته ضرورت لريړاه يوه مستقل هيئت دي چه کوالي شي فيصله وکګد محکمي داد
دغه مجلس دً اوريدًل په نامه  . سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسيکارکوکنو ه او د هغو کيداي شي چه دوي ستاسو سر نه؟
 ته ي مرست مجلس ته ستاسوتاسو د اوريدلوسي چه دوي ړ وکتنهښخه غوڅ کسانو ويني نورځتاسو کوالي شي چه  .يږيادي

د  .لولياسو او ستاسو د ساتنوالي راپورونه ي ستړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد .يړراشي، که چيري تاسو وغوا
 . يړخه يوه کس کيداي شي چه راشي او تاسو سره خبري وکڅي د جملي ړاه د غګمحکمي داد

 

 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګکله زه کوالي شم چه د محکمي د داد

انديز ړساتنوالي په دوره کي و و مياشتوږ شپونيړاه دپاره يو وار  هر وخت ستاسو د لمګتاسو کوالي شي د محکمي د داد
ي او وروسته يوه وار په ړانديز ورکړ وو مياشتوږ شپوراتلونکپه پس له دي نه تاسو کوالي شي چه بيا يو مراتبه  .  يړورک

 .   قرار لري کيتاسو تر اوسه تر ساتنواليتوپکه هره کال کي 
 : تاسو کوالي شي چه دغه شي وليکيي ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا
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په جريان کي  اوريدلو سره د ي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړخه پوشتنه وکڅتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 
تاسو مجبور نه  . وک په دغه کي متخصص ديڅ او د وکيالنو يو لست لري چه و اداره خدماتوولنيزټ ستاسو د  .يړمرسته وک

دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت  . يړد يوه وکيل دپاره پيسي ورکولنه ټحقوقي يي چه د مرستي 
 . دي
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوهيړاجازه ورک

 .ستاسو نژدي قريب ديهغه  ووايي چه حهاليي چه د دماغي روغتيا ږهغه کس ته ورکول کيد دغه نشريه يوه کاپي 
 
، هغه شخص چه په لست کي ولډقه طبعي  .   لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان ديکي يو  اليحه  په دماغي روغتياد

ي ړکوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورک و اداره خدماتوولنيزټ دستاسو  .يږنل کيګقريب لري هغه ستاسو د نژدي يتوب ړلوم
 .ه حقوق لريڅي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط ړچه دغه  تشريح وک

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

 
      

 
ولنيز کارکونکي يي او يا هغه ټي، لطفًا خپل ساتونکي، ړريه تر السه وکي يوه کاپي نشړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 .  ، د وايي ړشخص ته چه دغه نشريه تاسو ته ورک
 

 په محل دي، تاسو کوالي شي چه د  نهيړکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريب په حيث يو مناسب س
ستاسو د   . يړه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکي چه هغړ کي د يو بل کس دپاره درخواست وکمحکمه

  .چه په هغه کي دغه تشريح شوي ديي ړدرک کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه  شخصو اداره خدماتوولنيزټ
 

 د تمرين کود

 مشوره کي اخته ديپه باره کي  هغه خلک ته چه ستاسو په مواظبت اليحي د  دلته د تمرين يوه کود دي چه د دماغي روغتيا
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د مواظبت په هکله څهغوي مجبور دي چه کود ته تر کتني الندي ونيسي چه کود  . ورکوي

 . يړ، که چيري تاسو وغواه شيړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړتاسو کوالي شي  پوشتنه وک . تصميم نيسي
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 مرستي او معلومات زياتي

ولنيز ټي، لطفًا د خپل ساتونکي، ستاسو ږنه پوهيپه کي چه تاسو وي يني شيان ځستاسو د مواظبت په باره کي ي که چير
خه پوشتنه څهمدا راز لطفًا د دوي  . يړتنه وکښ  پو، چه ستاسو په مواظبت  اخته ديويني نور کسانځکارکونکي او يا 

په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا ته پوه ني شيان ځي که چيري ړي چه ستاسو د پاره تشريح  وکړوک
  . ي ړواب نه  ورکځتنه لري چه دغه نشريه ښنشي او يا که چيري تاسو بل پو

 
 .يړ نشريه يوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورکيي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغړوکتنه ښغولطفَا 
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