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په واسطه پرته له امريوه روغتون د د  يا بستر کول  داخله کولپه روغتون کي 
 بنديزونو 

 ) برخه37 ،اليحه د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1

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

 ) شخصً  

 د روغتون نوم او برخه .3

 هټ نيهي د امرګتار د وساتس هت روغتون .4

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

د  د دماغي روغتيا 1983مي ويلي دي چه تاسو د محک . ي ږ په اساس ساتل کيامرد محکمي د تاسو په دغه روغتون کي 
 .يږ برخه الندي دلته ساتل کي37 تر اليحه

 
دي چه دوي فکر کوي چه تاسو  محکمي ته ويلي ورانټاکډدغه دا معني لري چه دوه  .يږ ًً په نامه ياديامردغه  د ً د روغتون 

 .شييوه دماغي ناروغي لري او تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي پاته 
 

 زه دلته يم؟ هبده وومره مڅ

 لري تاسو ته ورکول هترو هغه عالج چه تاسو ضرورت هکځي ږ پوري ساتل کيو مياشتږل دپاره تر شپځي ړتاسو دلته د لم
  . يږکي
 

ستاسو د (ستاسو د مواظبت با صالحيت شخص  یچي بغير د دي نه ړترک نه ک نوتغورپه جريان کي بايد  یدومتاسو د دغه 
 کارکونکي ،يړترک ک نوتغوري چه ړکه چيري تاسو وغوا . وايي چه تاسو کوالي شيوتاسو ته )   مسئول شخص معالجي

 .  يږل کيړي وي ، تاسو بيرته راوړ ترک کنوتغور ولي شي، او که چيري تاسوځرګارتاسو 
 

 هببيا  ي؟ږه کيڅ

 یوشه ښه ګي چه ستاسو روغتيا په کافي توړکدوي فکر و یچ کيداي شي تاسو ته ووايي کله معالجي مسئول شخص ستاسو د 
ي چه تاسو ضرورت لري چه د عالج دپاره ړ فکر وکد معالجي مسئول شخص که چيري ستاسو  .يړچه روغتون ترک ک ،هد

 مياشت دپاره پاته ږ تاسو په روغتون کي د نورو شپیچ نه زياد پاته شي، دوي تجديد کوالي شي و مياشتږپه روغتون کي د شپ
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  کوالي شم؟)یوعد (ايا زه درخواست

ي چه دغه کار ړوغوا که چيري تاسو . وري ګبيا و هقضيي چه ستاسو ړتنه 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 ړ وکیي ي بايد ژر ترژرړوک

 . او دوي تاسو ته بل نشريه ورکوي  یړوکتنه ښ باره کي غوید  پههخڅکارکونکو 
 

تاسو دغه  . يړرکد ترک کولو اجازت نوتغور ه دي چه تاسو تړهمداراز تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغوا
چه د روغتون په د ننه کي فيصله کوي چه ايا دغه  هد کميته هيو خاص وصاخشاد روغتون منيجران د  . وخت کوالي شي هر

د فيصلي  یاجاز ترک کولو د د نوتغور ي چه تاسو سره دړد روغتون منيجران غوا . خلک بايد په روغتون کي وساتل شي
 سردآ هغد هپي تاسو کوالي شي چه دوي ته دغه شي ړي چه دغه کار وکړکه چيري تاسو وغوا .يړ د مخه خبري وکخهڅ

  : وليکي
 
 

ي چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سره د ارتباط په ړتنه وکښغو هخڅي ړيوه غ د وکارکونکاو يا تاسو کوالي شي چه د 
 . يړهکله مرسته وک

 
ي قريبان دږسو او ستاسو نيعني تا هړدوا دپاره تعين شوه ، تاسو وتښ مياږد روغتون حواله د شپخه چه ستاسو څپس له دي 

دغه نشريه تشريح  . ي چه ووايي چه  تاسوبايد په روغتون کي پاته نشيړتنه وکښخه پوڅاه ګکوالي شي چه د محکمي د داد
 . وک ستاسو نژدي قريبان ديڅکوي چه 

 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون ترک  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 ونيسيو کنوکارککيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د  .يړک

 د هت سلجم د اوريدلو هرس ي چه دوي تاسوړوکوشتنه غ  هخڅ کسانو ويني نورځ تاسو 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 .يړراشي، که چيري تاسو وغوا هراپ د یسرم

چه راشي او تاسو سره خبري خه يوه کس کيداي شي څد جملي  وړغاه د ګد محکمي داد .یلولروغتون له خوا راپورونو  
  . يړوک
 

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

دي قريبان کوالي ږ يعني تاسو او ستاسو نهړدوا  دپاره تعين شو،  تاسووتښ مياږ د شپامرخه چه ستاسو د روغتون څپس له دي 
ه کوالي شي چه يوه ړتاسو دوا .  ي ړت د پاره درخواست وکښ مياږخه يوه وار د راتلونکو شپڅاه ګشي چه د محکمي د داد

  .يړي درخواست وکږن کي ساتل کيومراتبه د هره کال په جريان کي چه تاسو په روغت
 

 : وليکي هت سردآ یدنالي 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 

 

S37-2 



 PATIENT INFORMATION S37

 نايرج هپاوريدلو  د  هرسي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړوکوشتنه غخه څتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 
  .يړمرسته وک یک

تاسو مجبور نه يي چه د مرستي د يوه  . ديوک په دغه کي متخصص څوکيالنو يو لست لري چه  هنلوټ یقوقحروغتون او د 
 .  نلري او مفت دي قانوني مرستي د پالن په اساس چارجدغه د . يړوکيل دپاره پيسي ورک

 

 ي؟ږه عالج ماته ورکول کيڅ

ي تاسو ته د هر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو د خپل ړاو نور د روغتون غ معالجي مسئول شخص ستاسو د
  . چه د دوي مشوري ومني یتساي مجبور یسپه اکثر قضايا کي تا . روغي د پاره ضرورت لري خبري کويدماغي نا

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

ي، يو ړغوا هتسخت ناروغ ئي چه ووايي چه  یساتا ي، او يړکه چيري تاسو دغه دوا او درمل نه غوا .  وجود لري،يږکي
اکتر تاسو سره او  د روغتون ډمستقل  هغه .يکي نه لري تاسو معاينه کويړ ایکوم هرسوک چه دي روغتون څر هغه ټاکډ

 بغير . یش لړکردمستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته  .چه تاسو وپيژني خبري کوي هرسهغه کارکونکو 
 . يږتاسو ته ورکول کي هن یموافق هلتاسو  دني دوا او درمل دي چه پرته ځي، دا يواو مسئله ه عاجلهدغه يو هکد هغه 

 
ي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږپه نامه يادي) اکتر ډودونکي ښ ی نظريیدوهمد  ( SOAD اکتر د يوهډدغه مستقل 

  .يږه استفاده کيګنڅ هخڅ غتيا مقرراتي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روږودل کيښ
 

که چيري کارکونکي فکر  .(ECT)يني خاص عالج دپاره وجود لري، لکه د برقي تکان عالج ځدلته مختلف مقررات د 
 . يږکيرکول دي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ړوک
 

 يږاسي نژدي قريبان وپوهيي چه ستړاجازه ورک

 .ستاسو نژدي قريب ديغه هي چه د دماغي روغتيا مقررات ووايي چه ږيوه کاپي هغه کس ته ورکول کي ینشريد دغه 
 

، هغه شخص چه په لوډ یعيبط هپ .  د خلکو يو لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان دي یک اليحه هپ روغتيا دماغي ددلته 
ي ړرکدکوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه  یکارکونکد روغتون  .يږنل کيګ ستاسو نژدي قريب لري هغه بوتيړموللست کي 

 .ه حقوق لريڅي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط ړچه دغه تشريح ک
 

ته ي ړغ موک وکونککاري، لطفًا خپله نرس او يا د ړتر السه ک ینشري دي يوه کاپي ړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا
 .  ووايي

 

 

 

  بدلولوستاسو د نژدي قريبان

 دي، تاسو کوالي شي چه د مربوطه محل هن يړکه چيري تاسو فکر کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب س
د  . يړي چه هغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړپه محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست وک

 .چه په هغه کي دغه تشريح شوي ديي ړرکدروغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه 
 

 ستاسو ليکونه
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تاسو کوالي شي  . يږکيرکول دول ليکونه چه تاسو ته راغلي دي د هغه وخت نه چه تاسو په روغتون کي ئي تاسو ته ټهغه 
 .ي ستاسو له خوا ليکونه واخليړه دوي ويلي دي چه دوي نه غواخه چڅي پرته له هغه کسانو ږچه هر چا دپاره خط ولي

 .يږول کيډنځله خوا و کنوکارک ته د روغتون د وخلک ودغليکونه 
 

 د تمرين کود

په  یاليحد دماغي روغتيا د  یوک نامرد ايتغور یغامد د وکلخ د یچنکو ته دلته د تمرين يو کود دي چه د روغتون کارکو
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 یش هړکرد هراپل ولتک د یيي چه د کود يوه کاپي ړوکوشتنه غتاسو کوالي شي   . مواظبت په هکله تصميم نيسي
 . يړتاسو وغوا

 

 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 ړ کلحکيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړشکايت وک ید

، چه تاسو کوالي شي  د يړرکدومات همدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معل
همدا رنکه دوي کوالي شي چه  .يږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړک ميظنتاستفادي خپل شکايات د هغه له الري ه پ 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 هرسکوالي چه تاسو  یش هن هقيرط و روغتون د شکاياته چه دړکه چيري تاسو احساس ک
 اطمنان واي ږه استفاده کيګرنڅ هخڅ یاليحکمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  .يړشکايت وک هتيوه مستقل کمسيون 

خه چه دوي په روغتون کي دي  څغه وخت  د ههت واو دغه ناروغان هده استفاده شوي ګپه صحيح تو هن یغهچه  یوک هسال رت
ه ګرنڅچه ي ړرکدکوالي شي چه تاسوته يوه تشريح شوي نشريه  یکارکونکد روغتون  . هده توجه شوي ګپه صحيح تو

  .  يړارتباط پيدا ک هرسکمسيون 
  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، د کارکونکو  يو  تسايسو په هغه نه چه تاي  وني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
 یيي چه ستاسو د پاره ړوشتنه وکغ هخڅي ړلطفَا د کارکونکو د يوه غ . يړمرسته وک هرسي کوشش کوي چه تاسو 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 ځتنه لري چه دغه نشريه ښ پوهچيري تاسو بل

 
 .يړ کاپي د يو بل چا دپاره ورکهيوه بل ی نشريیدغي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د ړوکتنه ښوغلطفَا 
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