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 طبق قانون بھداشت روان
 )۱۹۹۲ ی(ارزیابی و درمان اجبار 

 
 

 .شما این حق را دارید کھ با شما با احترام رفتار شود

ھای مربوط بھ ارزیابی، درمان و این حق را دارید کھ در جریان کامل وضعیت حقوقی و تمام جنبھ شما  •
 .بازبینی خود قرار بگیرید

تان مورد بررسی مجدد توسط یک قاضی یا  تان، شرایط شما این حق را دارید کھ بر اساس وضعیت حقوقی •
 .توانید درخواست یک تحقیق قضایی داشتھ باشید شما ھمچنین می. محکمۀ بازبینی قرار گیرد

توانید کسی  در زمان ارزیابی یا بازبینی، شما می. ای شخصی حق شماستاحترام بھ ھویت فرھنگی و باورھ •
، یک دوست یا حامی ھمراه خود whānauکند یا یک نفر از افراد خانواده یا  تان صحبت می را کھ بھ زبان

 .بیاورید

ھا و عوارض جانبی درمان شما  فایده. تان حق شماست دریافت مراقبت پزشکی و بھداشتی مناسب وضعیت •
 .قب از شروع درمان باید بھ شما گفتھ شود

 .باشد ، حق شما میو یا استفاده از آن رد درخواست ضبط ویدئویی یا صوتی روند درمان شما •

 .پزشک مستقل را جویا شوید شما این حق را دارید کھ نظر یک روان •

ھ عنوان یک بیمار و یا تان ب تان و وضعیت شما این حق را دارید کھ از یک وکیل بخواھید تا در مورد حقوق •
 . ھر مورد دیگری بھ شما مشاوره دھد

تنھا در ھنگام ضرورت و برای درمان و حفاظت از . شما این حق را دارید کھ توسط دیگران ھمراھی شوید •
 .از جدا سازی استفاده گرددممکن است شما یا حفاظت از دیگران 

توانید  شما می. داشتھ باشید و از تلفن استفاده کنید شما این حق را دارید کھ در ساعات مناسب مالقات کننده •
توانند توسط پزشک بالینی مسئول  این حقوق می. ھا باز شوند نامھ دریافت کنید و بفرستید بدون اینکھ این نامھ

 .شما محدود شوند، ولی فقط بھ خاطر دلیلی خاص
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 شوند؟ این قوانین تا چھ مدت شامل حال من می

 .  کشد روز طول می ۵اولین دورهٴ ارزیابی تا  •

 .  کشد روز طول می ۱۴اگر بھ ارزیابی و درمان بیشتر احتیاج داشتھ باشید، دومین دورهٴ ارزیابی تا  •

 اگر ھنوز بعد از این مدت مرخص کردن شما ممکن نباشد، درخواست حکم درمان اجباری بھ دادگاه تسلیم  •
 خواھد شد.

 ماه یک بار مورد بازبینی قرار گیرند. ۶ری باید حداقل ھر ھای درمان اجبا حکم •
 
 

 توانم از مصرف دارو خودداری کنم؟ آیا می

ھای بعدی ارزیابی، ھمچنین تا یک ماه بعد از  ، و دور)روز ۱۴(، دورهٴ دوم )روز ۵(در طی دورهٴ اول  •
 .  رضایت ندھیداین کار  ھصدورحکم درمان اجباری، شما باید مورد درمان قرار بگیرید حتی اگر ب

اگر شما با درمان موافقت نکنید، روند درمان . بعد از این زمان، موافقت شما برای درمان مورد نیاز است •
پزشک مورد تأیید دیگر عقیده داشتھ باشد کھ درمان بھ نفع  کند کھ یک روان تنھا در صورتی ادامھ پیدا می

 .شماست
 
 

 توانم صحبت کنم؟ یدر مورد حقوق خود با چھ کسانی م

دریافت شما حق  ،نیستید، یا اگر سئوالی در مورد حقوق خود دارید راضیشود  اگر از نحوهٴ رفتاری کھ با شما می
 . مک دارید ک

 .جھت ارتباط با ھر کدام از افراد زیر از پرسنل کمک بخواھید

تان بھ شما مشاوره  در مورد حقوق توانند در مورد شکایات تحقیق کنند و وکالیی کھ می(ای  یک بازرس منطقھ •
 )بدھند، بدون ھزینھ برای شما

ارائھ  پیشنھادتوانند در این مورد بھ شما  ای می اگر وکیل ندارید، پرسنل و یا بازرس منطقھ(وکیل خودتان  •
 ).ممکن است تأمین ھزینھ کند ]legal aid[اگر توانایی مالی داشتن وکیل را ندارید، لیگال اید .  کنند

تواند راجع بھ حقوق شما بھ شما توصیھ دھد و ھمچنین  دفتر کمیساریا می(تر کمیساریای سالمتی و ناتوانی دف •
 )تواند بھ شکایات رسیدگی کند می

 ).مند بھ حقوق بیماران ھستند اینھا افرادی ھستند کھ بھ صورت خاص عالقھ(یک حامی بیمار  •

 

اوت  ۲۰۱۹  
 


