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سره او يا پرته له (  ورکول  شوي بندي انتقال مجازاتد يوه غير تهغتون رو 
 )بنديزونو

 ) برخه48، اليحه  د دماغي روغتيا 1983د (
 

 د ناروغ نوم .1      

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

 ) شخص ً 

 د روغتون نوم او برخه .3      

 هټني) امر(هدايت ستاسو د انتقال د  .4      

  )امر(په محل کي د بنديز هدايت . 5 .يه/ هو

 

 ولي زه په روغتون کي يم؟ 

 له خوا رانوټاکډ د دوه عدالت په چا رو کي د دولت وزير تهددي د پاره چه د ياست ل شوي ړانتقال ورکته تاسو دغه روغتون 
شوي ده چه تاسو يو دماغي ناروغي لري او تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي د طبي عالج د پاره  پاتي ل ړمشوره ورک

  . شي
 
ي دي ړ صادر ک د انتقال هدايت النديي برخ48تر  ي د دماغي روغتيا د اليح1983 د عدالت په چارو کي د دولت وزيًرد 

  .ي ديړ انتقال ورکولو  اجازه ورکد بنديوي مجازات شغير يو روغتون ته د چه 
 
ونو سره بنديز د) امر( يو هدايت  الندي ي برخ49 تر ياليحهمداراز کوالي شي چه تاسوته د دماغي روغتيا د  وزيردولتد 

 .يړصادرک
 

 ؟ه شي ديڅد بنديزونو سره د انتقال هدايت 

خه څي، دغه دا معني لري چه تاسو نشي کوالي چه د روغتون ږورکول کيونو سره د اننتقال هدايت بنديز دکه چيري تاسوته 
په دغه حالت  . ترک کوالي شي روغتون  د عدالت د پاره ووايي چه تاسو وزيردولترخصت شي تر هغه وخت پوري چه د 

ر ت .شيتشريح دي وخت کي ږشرايط الندي راشي چه کيداي شي  تاسو ته په ن ړيول رخصتي د سوکي، امکان لري چه ستا
معالجي مسئول ستاسو د (  پوري چه تاسو په روغتون کي ياست ستاسو د موظبت د پاره با صالحيت شخص  ههغه وخت
ي ړ ترک ک روغتونولډ چه تاسو په موقتي  تر دي  د مخه،يړ ترالسه کخهڅ  وزيرد دولت د عدالت قراردادبايد د )  شخص 

 .  واستول شي ته  روغتون بلاو يا 
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 زه دلته  يم؟ موده بهومره څ

  . يږ پاي ته ورسي)هدايت (انتقال جهتي چه ستاسو د ږتاسو په روغتون کي تر هغه وخت پوري ساتل کي
 

 :شوي ياستل ړدلته انتقال ورک کيدوول ځرګد محکمي د رئيس له خوا پس له بيرته راکه چيري تاسو 
 

ي، ترهغه چه ږ شي ساتل کيهدوره ختم وولځرګراتاسو په روغتون کي تر هغه وخته پوري چه ستاسو د بيرته  
ول ځرګوي او يا تاسو د محکمي رئيس له خوا دوباره بيرته راږواستول کيته  ي دپاره  کرون محکميتاسو د محاکم

 ختميدو  انتقال جهتد محکمي رئيس هم کوالي شي چه د  ).يږچه په دي حالت تاسو په روغتون کي پاته کي(شي 
تاسو د  دماغي ناروغي په روغتون کي سلينيک مسئول کارکونکو ووايي چه ي که چيري ستاسو د کړامر وک

ي،  تر هغه چه محکمه ږپس له دي نه تاسو بيرته زندان ته واستول کي .  طبي عالج ته ضرورت نلريدياضافه تر
 .يړي چه تاسو ته د ضمانت پر اساس ازاد کړفيصله وک

 
 :ل شيړ الندي دلته انتقال ورکوقوانينتر هاجرت ملکي بندي په حيث او يا  مکه چيري تاسو د يوه 

 

او يا د توقيف د سي خه ازاد څچه تاسو له زندان و څتر ي ږ پوري  تاسو په روغتون کي ساتل کييټ نييتر هغ 
ايه شوي وي، تر هغه چه تاسو کلينيک مسئول کارکونکي ووايي چه تاسو اضافه عالج ته ځخه بي څمرکز 

ووايي چه د معالجي مسئول شخص او ستاسي  يږ ورکول کيبنديز جهتاسوته يوه د که چيري ت . ضرورت نلري
  .يږتاسو اضافه عالج ته ضرورت نه لري تاسو بيا  زندان او يا د يوه توقيف مرکز ته استول کي

 
 :په نور حاالتو کي

 تاسو اضافه ووايي چهد معالجي مسئول شخص ي چه تاسو ږتاسو په روغتون کي تر هغه وخت پوري ساتل کي 
ه چيري ک . يږکمي له خوافيصله کيچه ستاسو قضيه د محعالج ته ضرورت نلري او يا تر هغه وخت پوري 

ووايي چه تاسو اضافه عالج ته ضرورت نه لري تاسو بيرته زندان ته استول د معالجي مسئول شخص ستاسو 
 .يړد کي چه تاسو  د ضمانت پر اساس ازاړي،  تر هغه چه محکمه فيصله وکږکي

 

 ي؟  ږخه چه  انتقال جهت پاي ته ورسيڅ شم پس له دي  کيدالييا زه په روغتون کي ساتلا

 تر مختلف برخو الندي وساتل شي که چيري تاسو پس له غتون کي  د دماغي روغتيا د اليحهدغه امکان لري چه تاسو په رو
ي چه ږنشريه ورکول کيبله چيري داسي ؤ، تاسو ته که  . تاسو اضافه عالج ته ضرورت ولري جهت ختميدوستاسو د انتقال 
 . يړدغه  تشريح ک

 

 ه به وشي؟څ شم ړم چه بيرته محکمي ته والږکه چيري زه مجبورکي

 ړ ، کيداي شي چه تاسو مجبور شي چه بيرته محکمي ته والنه ياست تللي  تهي او محاکميږکيول ځرګراکه چيري تاسو بيرته 
 برخه الندي 37 تر وه کتنه کوي او کيداي شي چه ستاسو د پاره د دماغي روغتيائي د مقرراتمحکمه ستاسو قضيي ت .   شي 

 ه محکم . يړوکپاته شي ، او يا تاسو ته کوم بل حکم کي ي چه ووايي چه تاسو بايد روغتون ړ کهړد روغتون يوه حواله جو
ه  ووايي چه تاسو يوه دماغي ناروغي لري چرانټاکډ شي که چيري دوه واليړجو امرستاسو ته هغه وخت د روغتون يوه 

 .  الندي طبي عالج ته ضرورت لرييتاسو تر دماغي روغتيا تر اليح
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 ايا زه درخواست کوالي شم؟

ته د يوه روغتون ي ېي چه تاسو ته ړ درخواست وکپر ضد د فيصلي په دولت کي د عدلي چارو وزيرتاسو نشي کوالي چه 
  .درخواست نشي کوالي د محکمي له خوا د بيرته استولو په مقابل کي هګهمدارناو ي  ړانتقال امر ک

 
الکن  . يړدرکي چه تاسو ته د ترک کولو اجازت ړتاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغوا

 
ي چه ړل شوي ، تاسو کوالي شي چه د روغتون د منيجرانو نه وغواړورکوي  نه  جهتبنديزونو سرهد که چيري تاسوته 

 د روغتون په د روغتون منيجران . په هر وخت کوالي شيکار تاسو دغه  . يړاسو ته د روغتون د ترک کولو اجازت ورکت
د روغتون منيجران  . بايد په روغتون کي وساتل شيناروغ چه فيصله کوي چه ايا دغه خ  د خلکو  يو خاص کميته دننه کي

ي چه دغه ړکه چيري تاسو وغوا .يړخه د مخه خبري وکڅد فيصلي  اجازيد ترک کولو د د روغتون ي چه تاسو سره ړغوا
  : ي تاسو کوالي شي چه دوي ته دغه شي وليکيړکار وک

 
Princess Marina Hospital 

Upton  
Northampton 

NN5 6UH 

 
ه د ارتباط په ي چه تاسو ته د روغتون د منيجرانو سرړتنه وکښغوخه څي ړ يوه غليډ او يا تاسو کوالي شي چه د کارکونکي

 . يړهکله مرسته وک
 

ي چه ړخه وغواڅ، تاسو کوالي شي چه د محکمي  ديل شويړ ورکبنديزونو سره جهت تاسوته د کي چيپه هغه صورت 
 .  پاته نشي ووايي چه تاسو بايد په روغتون کيدوي

 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

شي چه روغتون  ترک ل ړدرکي چه ايا تاسو ته بايد اجازه ړ شي فيصله وکاه يو مستقل هيئت دي چه کواليګد محکمي داد
دغه مجلس د  . سره چه تاسوته وپيژني يو مجلس ونيسيکارکونکو کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د روغتون د  .   يړوک

ته مجلس و د اوريدلو تاسسي چه دوي ړ وکتنهښخه غوڅ کسانو ويني نورځتاسو کوالي شي چه  .يږًاوريدًل په نامه يادي
ي ستاسو د مواظبت په باره کي د روغتون له ړاه 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 وکڅ د جملي ويړاه د غګد محکمي داد .لوليخوا راپورونو  
 

 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګد دادکله زه کوالي شم چه د محکمي 

خه څ پس له دي و په موده کي مياشتوږ شپونيړاه دپاره يو وار په هر وخت ستاسو د لمګتاسو کوالي شي چه د محکمي د داد
  .  ي درخواست کوالي شي ږچه تاسوته د جهت بنديز ورکول کي

 
په جريان کي  او وروسته يو وار په هر کال کي چه  و مياشتوږ شپوپس له دي نه تاسو کوالي شي چه يو مراتبه د راتلونک

 .  يړانديز ورکړي وږتاسوپه روغتون کي ساتل کي
 

 و مياشتوږ شپول شوي، ستاسو نژدي قريبان کوالي شي چه محکمي ته هم د دوهمړورکوي  نه جهتبنديزکه چيري تاسو ته د 
تشريح نور هم دغه نشريه  .يړپه هر کال کي درخواست ورک او يو مراتبه  د جهتانتقالپه دوره کي يوه وار پس له ستاسو د 

 . وک ستاسو نژدي قريبان ديڅکوي چه 
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 :  وليکيي تهټدغي پي تاسو کوالي شي چه 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 

 
په جريان کي اوريدلو د ي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ته ړوشتنه وکغخه څتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 

  .يړمرسته وک
چه د مرستي د ياست تاسو مجبور نه  . وک په دغه کي متخصص ديڅ  د وکيالنو يو لست لري چه هولنټحقوقي  روغتون ا 

 . دغه د قانوني مرستي د پالن په اساس چارج نلري او مفت دي . يړسي ورکيوه وکيل دپاره پي
 

  ووايي چه زه بايد په روغتون کي پاته نشم؟هي که چيري محکمږه پيشيڅ

د که چيري محکمه ووايي چه تاسو نه بايد په روغتون کي پاته شي، دغه دا معني لري چه تاسو  بيرته زندان ته او يا يوه 
 . ي چه تاسو په روغتون کي پاته شيړي، پرته  له هغه چه محکمه توصيه وکږل کيړته ومرکز يو توقيف 

 

 ي؟ږکيکول راه عالج ماته څ

ي تاسو ته د هر عالج په باره کي چه دوي فکر کوي چه تاسو د خپل ړستاسو د کيلينک مسؤل کارکونکو او نور د روغتون غ
  .  کي تا مجبور ئي چه د دوي مشوري  ومنيوثر قضاياپه اک . دماغي ناروغي د پاره ضرورت لري خبري کوي

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

ي، يو ړغواهغه ي، او يا ته سخت ناروغ ئي چه ووايي چه تا ړکه چيري تاسو دغه دوا او درمل نه غوا . ي وجود لريږکي
اکتر تاسو سره او  د روغتون ډ مستقل  .يکي نه لري تاسو  معاينه کويړ اي کي کوم سرهوک چه  دي روغتونڅر هغه ټاکډ

 . ل شيړدرکمستقل داکتر فيصله کوي چه کومه دوا او درمل تاسو ته  .چه تاسو  وپيژني خبري کويسره هغه کارکونکو 
 . يږکيدرکول تاسو ته خه څ يموافقد تاسو د ني دوا او درمل دي چه پرته ځوا، دا يوي دغه يو عاجل مسئله  کهبغير د هغه

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

  .يږه استفاده کيګنڅ خهڅي اليحي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغي روغتيا ږکي
 
که چيري کارکونکي فکر  .(ECT)يني خاص عالج دپاره وجود لري، لکه د برقي تکان عالج ځه مختلف مقررات د دلت
 . يږي چه تاسو يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کوي او تاسو ته يوه بل نشريه ورکول کيړوک
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوهيړاجازه ورک

ي چه د دماغي روغتيايي ږ يوه کاپي هغه کس ته ورکول کيي نشرييشوي، د دغل ړدرک نه دي چهتد بنديزکه چيري تاسو ته 
 .ستاسو نژدي قريب ديهغه  ووايي چه هحالي
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، هغه شخص چه په لست کي ولډپر طبعي .   يو لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان ديپه اليحه کي  دماغي روغتياد
ي چه ړ کوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورکيد روغتون کارکونک .يږنل کيګنژدي قريب لري هغه ستاسو د يتوب ړلوم

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

      

 
 .  ته وواييي ړبل غ و نرس او يا د کارکونکيي، لطفًا خپلړي يوه کاپي نشريه تر السه کړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 

 ستاسو د نژدي قريبان بدلول

دي، تاسو کوالي شي چه  په محکمه کي نه ي ړکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب س
د روغتون کارکونکي  . يړي چه هغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړد يو بل کس دپاره درخواست وک

   .چه په هغه کي دغه تشريح شوي ديي ړدرککوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه 
 

 ستاسو ليکونه

ي پرته له ږتاسو کوالي شي چه هر چا دپاره خط ولي . يږل شوي دي تاسو ته ورکول کيږول ليکونه چه تاسو ته راليټهغه 
ليکونه دغه خلک ته د روغتون د  .ستاسو له خوا ليکونه واخليي ړخه چه دوي ويلي دي چه دوي نه غواڅهغه کسانو 

 .يږول کيډنځکارکنانو له خوا 
 

 د تمرين کود

ي اليح د د دماغي روغتياته کوم چي د خلکو د دماغي ناروغي درمان کوي تون کارکونکو دلته د تمرين يو کود دي چه د روغ
ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د څتر کتني الندي ونيسي چه کود کارکونکي مجبور دي چه کود  .په باره کي مشوره ورکوي 

، که چيري تاسو ه شيړد کتلو د پاره درکي چه د کود يوه کاپي ړوشتنه وکغتاسو کوالي شي   . مواظبت په هکله تصميم نيسي
 . يړوغوا

 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

 د دوران  کي ستاسو د مواظبت او عالج  کي په روغتون کيارهني شيانو د سرته رسولو  په بځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
همدا  .ي ړکحل کيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع  . يړي سره خبري وکړي ، لطفَا د کارکونکو د يوه غړشکايت وک

 د هغه له ي، چه تاسو کوالي شي ړرکدراز دوي کوالي شي چه تاسو ته د روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات 
همدا رنکه دوي کوالي شي چه تاسوته د  .يږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړکدرخه خپل شکايات د هغه له الري څاستفادي 

 . يړي وکي خبري وکګني خلک په باره کي چه  هغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيدځ
 

ي ، تاسو کوالي شي چه  ړمرسته وکسره چه تاسو  نه شي کواليه چه د روغتون د شکايات روش ړکه چيري تاسو احساس ک
او ي ، ږه استفاده کيګرنڅ خهڅو کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا مقررات .يړشکايت وکته يوه مستقل کمسيون 

خه چه دوي په روغتون څاو دغه ناروغان د هغه وخت ده ه استفاده شوي ګپه صحيح توخه څهغو چه ي ړترالسه کاطمنان 
ي چه ړ تاسوته يوه تشريح شوي نشريه ورکي کوالي شي چيد روغتون کارکونک . ه توجه شوي ديګپه صحيح توکي دي  

  .  يړارتباط پيدا وکسره ه کمسيون ګرنڅ
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کونکو  پوه شوي، د کارياست ي  چه تاسو په هغه  نه وني شيان ستاسو د مواظبت او عالج په باره کي ځکه چيري دلته 
ي چه ستاسو د ړوشتنه وکخه غڅ ي ړلطفَا د کارکونکو د يوه غ . يړ مرسته وک سرهتهي کوشش کوي چه تاسوړيو غ
ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا تاسو په هغه پوه نشي او يا ځي که چيري ړ تشريح  کيې پاره

  . ورکوي نه ب واځتنه لري چه دغه نشريه ښ پوهکه چيري تاسو بل
 

 .يړ يوه بل کاپي د يو بل چا دپاره ورکيي که چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغه نشريړتنه وکښلطفَا پو
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