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ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹ ੈਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 
 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਦਆੁਰਾ, ਜਾਂ ਰੀਿਵਊ 
ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਨਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮਗੰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੱ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ 
ਸਮੀਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਜਾਂ ਵ�ਆਨੌ, ਦਸੋਤ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤ� ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸ੍ਮ ਦੀ ਿਵਡੀਓਗ�ਾਫੀ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ 
ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੋਰੋਗ–ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਥਤੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਸਮ� 
ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਪੱਤਰ ਭੇਜ ਅਤੇ ਅਣਖੁੱਲ� ੇ  ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਉਪਚਾਰ ਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਸੀਮਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਇਹ ਐਕਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
• ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਮਆਦ 5 ਿਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਜੂੀ ਿਮਆਦ 14 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹਾਲੇ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਫੱਟ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਦ ੇ
ਹਕੁਮ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਿਖਆ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਮ� ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 
• ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ (5 

ਿਦਨ), ਦਜੂੀ (14 ਿਦਨ), ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।  
 

• ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਜੂੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਿਵਿਗਆਨੀ 
ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 

ਮ� ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਤ� ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ : 
 
• ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਵਕੀਲ) (ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ) 

• ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਿਡੰਗ ਤ� ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।) 

• ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਲਾਂਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

• ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਇਹ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) 
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