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وثائق داعمة:

الوثيقة الرئيسية
)Statement of Rights( بيان الحقوق  •

حقوقك بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016   

ات إرشاديّة ن�ش
دليل حقوق المر�ض  •

ز  دليل واستمارة التوجيه الصحي المسَبق الخاّص�ي  •
بالتوجيه الصحي المسَبق للصحة العقلية  

ز  دليل واستمارة تعي�ي  •
ض أشخاص الدعم المسّم�ي  

ات حقائق ن�ش
حقوق المر�ز  •

ز دور أشخاص الدعم المسّم�ي  •

حقوق العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين  •

التوجيهات الصحّية المسَبقة والمعالجة بطرق أقل تقييًدا  •

منشورات
التوجيهات الصحّية المسَبقة   •

أشخاص الدعم   •

لالّطالع عىل هذه الوثائق أو لمعرفة المزيد من المعلومات، 
تفّقد الموقع: 

www.health.qld.gov.au/mental-health-act
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قانون الصحة العقلية لعام 2016



إن حقوقك
هاّمة.

يهدف قانون الصحة العقلية لعام 2016  إىل                                       
ز صحتك وعافيتك والمحافظة عليهما  تحس�ي

بطريقة تحمي حقوقك.

ما هو بيان الحقوق؟
يلّخص بيان الحقوق حقوقك بموجب قانون الصحة العقلية 

ي إحدى خدمات                       
لعام 2016 عند تلّقيك العالج والرعاية �ز

الصحة العقلية.

ح  إذا تّم إدخالك كمريض إىل إحدى خدمات الصحة العقلية، سي�ش
ز بيان الحقوق. يمكنك أيًضا طلب نسخة منه. لك أحد الموظف�ي

يعطي بيان الحقوق معلومات عن:

ي الحصول عىل معلومات عن عالجك ورعايتك
حّقك �ز  •

ي اتخاذ قرارات بشأن عالجك ورعايتك، إذا كنت             
حّقك �ز  •

تستطيع ذلك

حقوقك كمريض مقيم، بما فيها حق التواصل مع الآخرين  •

ي تقديم شكوى أو طلب رأٍي ثان
حّقك �ز  •

ي خدمة الصحة العقلية
ز �ز مسؤوليات العامل�ي  •

حقوق أشخاص الدعم.  •

عىل من ينطبق بيان الحقوق؟
ينطبق بيان الحقوق عىل:

المريض الق�ي بموجب القانون  •
ي خدمة للصحة العقلية، 

أي مريض آخر يتلّقى العالج والرعاية �ز  •
ي ذلك:

بما �ز

بموجب توجيه صحي مسَبق  »

بموافقة و�ي شخصي أو وكيل.  »

وماذا عن أشخاص الدعم؟
ف القانون بأهمية العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص  يع�ت

: الدعم الآخرين عن طريق ما يىلي

لزام بتقديم معلومات إىل العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص  الإ  •
الدعم الآخرين

ي زيارة المر�ز
حق عام �ز  •

حق عام للمر�ز ليتواصلوا مع العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص   •
الدعم الآخرين

. ز ز شخص دعم مسّمى أو شخَص�ي قدرة الأشخاص عىل تعي�ي  •

ي الحصول عىل المساعدة إذا 
من أين يمكن�ز

؟  ي
أردت أن أعرف المزيد عن حقو�ق

يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات من:

 Independent Patient Rights( مستشار مستقل لحقوق المر�ز  •
ي إحدى خدمات الصحة العقلية العامة

Adviser( �ز
أحد موظفي أية خدمة للصحة العقلية  •

. ي
و�ز لك�ق موقع قانون الصحة العقلية لعام 2016 الإ  •

قانون الصحة العقلية لعام 2016


