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بیانیه حقوق

بیانیه حقوق چیست؟

بیانیه حقوق حاوی اطالعات مهمی درباره حقوق 
شما تحت قانون بهداشت روا�ن 2016 می باشد.

بیانیه حقوق شامل چه                  
کسا�ن می شود؟

بیانیه حقوق برای بیماران خدمات بهداشت روا�ن 
می باشد، از جمله:

یک بیمار غ�ی داوطلب، مثل شخیص که یک دک�ت بر طبق قانون   •
بهداشت روا�ن 2016 برایش یک مجوز درمان صادر کرده باشد، و 

یک بیمار داوطلب که تحت درمان در یک �ویس بهداشت روا�ن   •
ن  است، از جمله شخیص که تحت یک دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

شده یا با رضایت �پرست یا وکیل شخیص در حال درمان است. 

ن و سایر افراد پشتیبا�ن  ن برای خانواده، مراقب�ی بیانیه حقوق همچن�ی
می باشد. 

بیانیه حقوق قانون بهداشت روا�ن 2016

چگونه یک مشاور مستقل 
حقوق بیمار می تواند به من 

کمک کند؟

کلیه عرضه کنندگان خدمات بهداشت روا�ن دارای 
مشاورین مستقل حقوق بیمار می باشند.

ن و سایر افراد  نقش این مشاورین این است که به شما، خانواده، مراقب�ی
ن می توانند به  پشتیبا�ن کمک کنند تا حقوقتان را متوجه شوید. آنها همچن�ی

ن  ن و سایر افراد پشتیبا�ن کمک کنند تا با متخصص�ی شما، خانواده، مراقب�ی
بهداش�ت درباره درمان و مراقبت تان ارتباط برقرار کنید.
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بیانیه حقوق قانون بهداشت روا�ن 2016

آشنا�ی با حقوق تان

ی صالحیت تصمیم گ�ی

ی در مورد مراقبت  برای تصمیم گ�ی
بهداش�ت خودم چه حقوقی دارم؟

از شما انتظار می رود بتوانید در مورد مراقبت بهداش�ت خود تصمیم 
ی دارید.  ید. این به آن معناست که شما صالحیت تصمیم گ�ی بگ�ی

ید، فرض می شود  اگر شما با کمک شخص دیگری قادرید تصمیم بگ�ی
ی ها را دارید. به این می گویند  که شما صالحیت این تصمیم گ�ی

. ی با پشتیبا�ن تصمیم گ�ی

ید، شما این  اگردر مورد مراقبت بهداش�ت تان می توانید تصمیم بگ�ی
حق را دارید که به درمان و مراقبت تان رضایت یا عدم رضایت بدهید.

م حقوق                 اگر نتوانم تصمیم بگ�ی
من چیست؟

یک دک�ت برطبق یک مجوز درمان که تحت قانون بهداشت روا�ن 2016 
توسط یک پزشک صادر شده است ممکن است بدون رضایت شما برایتان 
درمان یا مراقبت تجویز کند. ضوابط محکمی )ضوابط درمان( برای صدور 

یک مجوز درمان وجود دارد. 

کلیه ضوابط زیر باید رعایت شود:

شما یک بیماری روا�ن دارید  •

ی در مورد درمان و مراقبت بیماری تان را  شما صالحیت تصمیم گ�ی  •
ندارید

یک خطر جدی حتمی وجود دارد که به شما یا دیگران آسیب برسد،         •
ید. یا خطر این هست که شما از نظر جسمی یا روا�ن رنج زیادی ب�ب

ی درباره مراقبت بهداش�ت خود هستید،            اگر قادر به تصمیم گ�ی
یک مجوز درمان برای شما نمی تواند صادر شود.
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بیانیه حقوق قانون بهداشت روا�ن 2016

درمان با محدودیت کم�ت

حقوق من در مورد اینکه براساس “درمان 
” درمان شوم چیست؟ با محدودیت کم�ت

ی ندارید،     اگر شما در مورد درمان و مراقبت تان صالحیت تصمیم گ�ی
شما این حق را دارید که به روش با محدودیت کم�ت درمان شوید. درمان 

به شیوه بامحدودیت کم�ت یع�ن اینکه شما با رضایت خودتان، یا با رضایت 
شخیص دیگر، درمان می شوید، بجای اینکه بصورت غ�ی داوطلب بر طبق 

یک مجوز درمان تحت قانون بهداشت روا�ن 2016 درمان شوید.  

اگر شما یک دستور بهداش�ت برای آینده تهیه کرده اید، ویل یک مجوز 
درمان برای شما صادر شده است، یک پزشک برایتان توضیح خواهد داد 
ن شده استفاده  که چرا برای درمان شما از دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

نشده است، و آن را در پرونده بهداش�ت شما ثبت می کند. این ممکن است 
ن شده شما اجازه  در صور�ت اتفاق بیفتد که دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

درمان و مراقب�ت را که برای بهبودی مجددتان الزم دارید، نداده باشد. 

ح�ت اگر یک مجوز درمان برای شما صادر شده باشد، هنوز نظرات، 
ن شده شما  خواسته ها و ترجیحا�ت که در دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی

مشخص شده است توسط پزشک در نظر گرفته خواهد شد. پزشک برایتان 
توضیح خواهد داد به چه دلییل نظرات، خواسته ها و ترجیحات شما 

دنباله روی نشده است و آنرا در پرونده بهداش�ت شما ثبت می کند. 

” درمان موارد زیر هستند: “روش های با محدودیت کم�ت

ن شده شما بر طبق دستور بهداش�ت از پیش تعی�ی  •

ن         بارضایت �پرست شخیص که بر طبق قانون �پرس�ت تعی�ی  •
شده است

ن کرده اید تا درباره درمان مراقبت تان  با رضایت وکییل که شما تعی�ی  •
د تصمیم بگ�ی

با رضایت یک وکیل طبق قانون بهداشت، مثل هم�ی که   •
رابطه نزدیک و مداوم با شما دارد

با رضایت والدینتان اگر شما زیر 18 سال دارید.  •

ن شده بهداشت را با  شما می توانید یک دستور از پیش تعی�ی
 ” ن شده برای بهداشت روا�ن استفاده از یک “دستور از پیش تعی�ی

که در وب سایت Mental Health Act 2016 موجود است تهیه کنید. 
صفحه 11 “چگونه من می توانم اطالعات بیش�ت در مورد حقوقم 

بدست آورم؟” را ببینید.

مجوزهای درمان

آیا اگر در حال درمان براساس یک 
مجوز درمان هستم باید در بیمارستان          

ی شوم؟ بس�ت
اگر در حال درمان براساس یک مجوز درمان هستید، شما درمانتان را 

ل  ن ید، برای مثال، وق�ت در م�ن  می کنید می گ�ی
گ

در حالیکه در جامعه زندیک
ن شود.    می کنید، مگر اینکه درمان و مراقبتتان نتواند در آنجا تأم�ی

گ
زندیک

اگر حالتان خوب نباشد، ممکن است الزم باشد در بیمارستان درمان شوید 
ل برگردید.   ن تا اینکه حالتان به اندازه کا�ن خوب شود و بتوانید به م�ن

د  اگر در بیمارستان درمان می شوید، یک پزشک می تواند تصمیم بگ�ی
که آیا شما می توانید بیمارستان را برای مدت محدودی ترک کنید یا نه.         

به این می گویند درمان اجتماعی محدود. هدف درمان اجتماعی محدود 
 در جامعه با مراقبت و درمان مناسب 

گ
این است که با انتقال شما به زندیک

بهبود شما را پشتیبا�ن کنند.

” )صفحه 10( نقش  بخش “دیوان داوری بازبی�ن بهداشت روا�ن
دیوان داوری را در بازبی�ن مجوزهای درمان توضیح می دهد.

براساس یک مجوز درمان من چند وقت 
م؟  تحت درمان قرار می گ�ی

نشک نیست یک مجوز درمان بدهد،            اگر برای شما پزشیک که روان�پ
نشک باید ظرف 3 روز آن مجوز درمان را بازبی�ن کند.       یک روان�پ

ات یا بدون تغی�ی تأیید کند،  نشک ممکن است آن مجوز درمان را با تغی�ی روان�پ
یا مجوز درمان را لغو کند.     

شما، یا شخیص از جانب شما، در هر زمان می توانید به دیوان بازبی�ن 
بهداشت روا�ن درخواست دهید تا مجوز درمان را بازبی�ن کنند.

یک پزشک حد اقل هر سه ماه یکبار شما را ارزیا�ب خواهد کرد تا تصمیم 
ن  د که آیا مجوز درمان باید ادامه پیدا کند یا نه. یک پزشک همچن�ی بگ�ی

باید در هر زما�ن که ضوابط درمان دیگر مرتبط نباشد یا یک روش درمان با 
ی وجود داشته باشد، شما را ارزیا�ب کند. محدودیت کم�ت

چنانچه ضوابط درمان دیگر درباره شما صدق نکند، یا برای شما یک روش 
ی وجود داشته باشد، یک پزشک باید مجوز درمان  درمان با محدودیت کم�ت

ی را دوباره بدست  شما را لغو کند. چنانچه شما صالحیت تصمیم گ�ی
ی تان ثابت نباشد، یع�ن قابلیت را  آورده باشید ویل قابلیت تصمیم گ�ی

بدست می آورید و در مدت کوتاهی از دست می دهید، لغو کردن دیگر 
الزم نمی باشد. 
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بیانیه حقوق قانون بهداشت روا�ن 2016

حقوق شما در طول درمان               
و مراقبت

حقوق من از نقطه نظر بیمار چیست؟
شما این حق را دارید که پزشکان و اشخاص دیگری که برای شما درمان و 

مراقبت عرضه می کنند موارد زیر را رعایت کنند:

از حقوق شما حراست کنند  •

اطمینان حاصل کنند تا حقوق و آزادی های شما تنها به اندازه ای که   •
ن شود، تحت تأث�ی  الزم است تا ایم�ن و رفاه شما، یا ایم�ن دیگران تأم�ی

د  قرار بگ�ی

 در جامعه بدون نیاز به درمان و 
گ

بهبود شما و توانا�ی تان را به زندیک  •
مراقبت غ�ی داوطلبانه ترغیب کنند

ن درمان و  شما حق این را دارید که پزشکان و افراد دیگر در هنگام تأم�ی
ند. این اصول عبارتند از:  مراقبت برای شما اصول مهم را در نظر بگ�ی

ن حق تمام انسان ها به حقوق ب�ش یکسان به رسمیت شناخ�ت  •

ن نظرات، خواسته ها و ترجیحات شما در هنگام  در نظر گرف�ت  •
ی تا حد امکان تصمیم گ�ی

ن و سایر افراد پشتیبا�ن در تصمیما�ت که  دخالت دادن خانواده، مراقب�ی  •
درباره درمان و مراقبت شما گرفته می شود، تا حد امکان و بسته به 

ن حریم خصو�. حق شما به داش�ت

ن یک دک�ت را دارید تا اطمینان بیابید که درمان و مراقب�ت را  شما حق داش�ت
که برای شما فراهم می کنند برای نیازهای درما�ن و مراقب�ت تان مناسبند،  

و در راستای ملزومات قانو�ن می باشد.

شما این حق را دارید که پزشکان درمان و مراقب�ت را که به شما عرضه      
می کنند در پرونده بهداش�ت تان ثبت کنند.

کلیه این اصول در “راهنمای حقوق بیماران” لیست شده                 
است و در وب سایت Mental Health Act 2016 موجود است. 

صفحه 11  “چگونه من می توانم اطالعات بیش�ت در مورد حقوقم 
بدست آورم؟” را ببینید.

ی  حقوق من به عنوان یک مریض بس�ت
در بیمارستان چیست؟

ن و سایر افراد پشتیبان در هر  شما این حق را دارید که خانواده، مراقب�ی
ساعت معقویل به دیدن شما بیایند. ویل اگر عرضه کننده خدمات بر این 
باور باشد که شخیص که به دیدن شما می آید ممکن است روی درمان و 

مراقبت شما تأث�ی منفی بگذارد ممکن است از ورود او ممانعت بعمل آید. 
این موضوع می تواند به دیوان داوری بازبی�ن بهداشت روا�ن ارجاع شود.

شما حق این را دارید که در هر زمان معقویل زیر نظر ترتیبا�ت که با عرضه 
کننده خدمات داده شده است توسط یک متخصص بهداش�ت مالقات شوید.

شما حق این را دارید که در هر زمان معقویل زیر نظر ترتیبا�ت که با عرضه 
کننده خدمات داده شده است توسط مشاور حقو�ت یا مشاورین دیگر 

ویزیت بشوید.

شما حق این را دارید که با اشخاص دیگر از طریق پست، تلفن یا وسایل 
ونییک تماس برقرار کنید. ویل، این تماس ممکن است نتواند  ارتباط الک�ت

د اگر شخص دیگر نخواهد که این ارتباط برقرار شود، یا اگر یک  صورت گ�ی
ط »عدم تماس« در حکمی تحت قانون بهداشت روا�ن 2016 حکم فرما  �ش

ن ممکن است تماس با تلفن یا وسیله  باشد. عرضه کننده خدمات همچن�ی
ونییک را برای بیمار یا بیماران بخصو� محدود کند اگر احتمال  ارتباط الک�ت

برود که این امر به رفاه و سالم�ت بیمار یا سایرین لطمه می زند.  

ل باید  ن ی شوید، و در م�ن اگر فکر می کنید شما نباید در بیمارستان بس�ت
ید، می توانید از دیوان داوری درخواست کنید تا مورد  تحت درمان قرار بگ�ی
ن می تواند از طرف شما درخواست کند. را بازبی�ن کنند. یک فرد پشتیبان ن�ی
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شکایات و نظر دوم

چگونه می توانم شکایت کنم یا                 
م؟ نظر دوم بگ�ی

، سیاست ها و  تمام عرضه کنندگان خدمات بهداش�ت
دستورالعمل ها�ی تدوین کرده اند تا شکایا�ت را که توسط 

بیماران یا توسط افراد دیگر از جانب بیماران انجام 
می شود را دریافت کرده و آن ها را مدیریت کنند.

شما می توانید از یک مشاور مستقل حقوق بیماران یا یک کارمند خدمات 
بهداشت روا�ن بخواهید تا برایتان توضیح دهد که چگونه می توانید شکایت کنید.

اگر شکایت شما درباره درمان ومراقبت تان نتواند به نتیجه برسد، شما این 
حق را دارید تا از عرضه کننده خدمات بخواهید تا یک نظر دوم درمورد 

د.  یک عضو  درمان و مراقبتتان از یک متخصص بهداش�ت دیگر بگ�ی
خانواده، مراقب یا شخص پشتیبان دیگر می تواند این درخواست را بکند.

عرضه کننده خدمات باید ترتیبا�ت بدهد تا از یک متخصص بهداشت که 
د. مستقل از تیم درما�ن شما است، نظر دوم بگ�ی

حق به اطالعات

چه حقو�ت برای دریافت اطالعات دارم؟
شما این حق را دارید تا درباره درمان و مراقبتتان اطالعات به موقع، 

صحیح و مناسب دریافت کنید. 

شما این حق را دارید که در تصمیمات مربوط به درمان و مراقبت تان 
 ، دخالت داشته باشید و مطالب مهم، از جمله تصمیمات کلیدی بالی�ن

برایتان توضیح داده شده و یا با شما درمیان گذاشته شود. برای مثال، 
متخصص بهداش�ت باید موارد زیر را با شما درمیان بگذارد: 

ن خواهد شد زما�ن که یک مجوز درمان  درمان و مراقب�ت که برایتان تأم�ی  •
برای شما صادر شده است

ارزیا�ب منظم مجوز درمان، از جمله نتایج ارزیا�ب  •

ن خواهد شد، اگر شما مشمول مجوز  درمان و مراقب�ت که برایتان تأم�ی  •
درمان هستید و از بیمارستان مرخص می شوید تا در جامعه درمان شوید.

شما این حق را دارید که یک پزشک یا شخص دیگری اقدامات مناس�ب را  
ن شود که اطالعات را فهمیده اید، برای مثال، با در  انجام بدهد تا مطم�ئ
، توانا�ی در ارتباط برقرار کردن و یا  ن سن، فرهنگ، بیماری روا�ن نظر گرف�ت

معلولی�ت که دارید.

ن بر طبق قانون این حق را دارید تا اخطار کت�ب و مطالب  شما همچن�ی
دیگری درباره موضوعات مهم را دریافت کنید، مثل دادریس های دیوان 

. بازبی�ن بهداشت روا�ن

یح شود یا با شما  لیست کامیل از مواردی که بایس�ت برای شما ت�ش
درمیان گذاشته شود در برگه “مواردی که باید با بیماران درمیان 

بگذارید” موجود است. لیس�ت از اخطارهای کت�ب و سایر مطال�ب که 
باید به شما داده شود در برگه “اخطارهای کت�ب و سایر مطالب 
برای بیماران” موجود است. برای اطالعات بیش�ت به صفحه 11 
“چگونه من می توانم اطالعات بیش�ت در مورد حقوقم بدست 

آورم؟” مراجعه کنید.
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ن و سایر افراد پشتیبان خانواده، مراقب�ی

ن و سایر افراد پشتیبان  خانواده، مراقب�ی
من چه حقو�ت دارند؟

افراد پشتیبا�ن منتخب

شما حق این را دارید که یک یا دو نفر را به عنوان افراد پشتیبان منتخب 
معر�ن کنید تا اگر حال شما خوب نباشد و بر طبق قانون بهداشت روا�ن 
2016 یک بیمار غ�ی داوطلب بشوید به شما کمک کنند. یک فرد پشتیبان 

منتخب: 

باید نسخه ای از اعالم ها�ی را که شما مستحق دریافت آن هستید،   •
دریافت کند 

ممکن است اطالعات محرمانه درباره درمان و مراقبت شما را با تیم   •
درما�ن تان مطرح کند

 
گ

ممکن است در دادریس های داوری از شما پشتیبا�ن کرده یا نمایندیک  •
د. شما را بعهده گ�ی

نشک  اگر شما متهم به یک جرم جدی شوید ممکن است از یک روان�پ  •
برایتان درخواست گزارش کند )به صفحه 11 “چه حقو�ت در سیستم 

قضا�ی جنا�ی دارم؟” مراجعه کنید(.

ن و سایرافراد پشتیبان ارتباط با خانواده، مراقب�ی

در جا�ی که پزشکان و سایر اشخاص باید موضوعی را با شما درمیان 
ن توضیح  بگذارند، آن شخص باید آن مورد را به فرد پشتیبان منتخبتان ن�ی

دهد و او را در جریان بگذارد. اگر فرد پشتیبان منتخ�ب ندارید، پزشک 
ن و  یا اشخاص دیگر باید آن را با یک یا چند نفر از افراد خانواده، مراقب�ی

سایرافراد پشتیبا�ن درمیان بگذارند.

ط در موارد زیر اعمال نمی شود: ویل، این �ش

د )در زما�ن که شما صالحیت  شما درخواست کنید تا ارتباط صورت نگ�ی  •
ی دارید( تصمیم گ�ی

س نیست یا تمایل ندارد که این موضوع  آن شخص به آسا�ن در دس�ت  •
د )برای مثال، فرد مایل نیست به بیمارستان برود، یا با او  صورت بگ�ی

تلف�ن نمی شود تماس گرفت( 

احتمال دارد که ارتباط با او به سالمت و رفاه شما آسیب برساند )برای   •
مثال، در گذشته آن شخص درمان و مراقبت شمارا خدشه دار کرده 

ایط شما شده است(.   است که منجر به بدترشدن �ش

یک متخصص بهداشت در صورتیکه تحت قانون هیئت مدیره بهداشت 
ن ممکن است موضوعات را با  و بیمارستان 2011 اجازه داشته باشد ن�ی

ن و سایرافراد پشتیبا�ن درمیان بگذارد. این قانون اجازه  خانواده، مراقب�ی
می دهد تا اگر اطالعات برای درمان و مراقبت یک فرد است، اطالعات به 
سایر اشخاص داده شود یا به شخیص داده شود که عالقه کا�ن به بهداشت 

و مراقبت فرد دارد.

اخطارهای کت�ب

وق�ت یک اخطار کت�ب یا سایر مطالب به شما داده می شود، رونوشت آن 
بایس�ت به افراد پشتیبا�ن کننده منتخب تان، به �پرست شخیص که تحت 
ن کرده اید تا در  ن �پرس�ت منصوب شده است و وکییل که شما تعی�ی قوان�ی

د، داده شود. مورد درمان و مراقبت تان تصمیم بگ�ی
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دیوان بازبی�ن بهداشت روا�ن

دیوان بازبی�ن بهداشت روا�ن چگونه 
می تواند به من کمک کند؟

دیوان بازبی�ن بهداشت روا�ن نقش مهمی 
در محافظت از حقوق شما ایفا می کند.         

دیوان داوری یک نهاد مستقل است و بخ�ش از 
Queensland Health یا مرتبط با هیچ �ویس 

بهداشت روا�ن نیست.

نقش عمده دیوان داوری این است که ببیند آیا 
مجوزهای درمان، و سایر احکام تحت قانون، 

باید ادامه پیدا کنند یا لغو شوند.

مجوزهای درمان

اگر برای شما یک مجوز درمان صادر شده است، شما حق این را دارید 
که آن مجوز در ظرف 28 روز از زمان صدور توسط دیوان داوری بازبی�ن 
د که آیا آن مجوز درمان ادامه یابد یا  شود. دیوان داوری باید تصمیم بگ�ی

لغو شود. 

د که مجوز درمان ادامه یابد، داوری باید  اگر دیوان داوری تصمیم بگ�ی
د که آیا شما باید درمان در جامعه تان را افزایش دهید،      تصمیم بگ�ی

 می کنید.
گ

ل زندیک ن برای مثال، وق�ت در م�ن

اگر مجوز درمان ادامه یابد، دیوان داوری باید هر شش ماه مجددا آنرا 
بازبی�ن کند )برای دو بازبی�ن بعدی( و پس از آن به صورت سالیانه.

ن حق دارد تا هر زما�ن به داوری برای  شما یا شخیص از جانب شما همچن�ی
بازبی�ن مجوز درمان درخواست دهید.

)ECT( به برقی درمان با �ن

دیوان داوری از حقوق بیماران وق�ت برای درمان آنها از ECT استفاده 
می شود محافظت می کند.

ی درمورد درمان و  اگر شما فرد بالغی هستید که صالحیت تصمیم گ�ی
مراقبت خود ندارید، ECT تنها موقعی می تواند استفاده شود که توسط 

دیوان داوری تأیید شده باشد. اگر شما زیر 18 سال دارید، ECT تنها 
وق�ت می تواند استفاه شود که توسط دیوان داوری تأیید شده باشد.              

ایط اضطراری  داوطلب بخصو� در �ش ECT می تواند برای بیماران غ�ی
که موجب نجات جان می شود استفاده شود ویل ادامه استفاده از آن باید 

توسط دیوان داوری بازبی�ن شود.

دادریس در دیوان داوری

شما این حق را دارید که در یک دادریس مربوط به خودتان در دیوان 
کت کنید، و یک فرد پشتیبان منتخب یا یک وکیل و یا فرد دیگری  داوری �ش

د.  تان رابعهده گ�ی
گ

که انتخاب شده است، نمایندیک

شما حق این را دارید که یک فرد پشتیبان منتخب، یک عضو خانواده، 
مراقب یا فرد پشتیبا�ن دیگر یا، با اجازه دیوان، بیش از یک فرد شما را 

همراهی کند.

ن یک و کیل رایگان برای دادریس در  اگر زیر 18 سال دارید، شما حق داش�ت
 ECT ن سالم�ت برای محاکمه” تان، برای دادریس در مورد انجام مورد “داش�ت

 دادستا�ن حضور 
گ

روی شما، و برای یک دادریس وق�ت شخیص به نمایندیک
دارد را دارید. 

استیناف

شما حق دارید نسبت به تصمیم دیوان به دادگاه بهداشت روا�ن     
استیناف بدهید.
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 ، برای دریافت نسخه ای از این بروشور یا اطالعات بیش�ت
از جمله راهنما�ی ها، فرم ها و برگه های اطالعا�ت           

به وب سایت Mental Health Act 2016 به آدرس 
 www.health.qld.gov.au/mental-health-act

مراجعه کنید.

چگونه می توانم در مورد 
ی  حقوقم اطالعات بیش�ت

بدست آورم؟
ی شوید، یک مشاور  اگر شما در بیمارستان بس�ت

مستقل حقوق بیماران یا کارمند عرضه کننده 
بهداشت روا�ن بیانیه حقوق را برایتان توضیح 

خواهد داد.

یک نسخه از بیانیه حقوق به شما و اگر درخواست شد به خانواده، 
ن و سایر افراد پشتیبا�ن تان داده خواهد شد. مراقب�ی

نظام قضا�ی جنا�ی

در نظام قضا�ی جنا�ی چه                                          
حقو�ت دارم؟

، معلولیت فکری یا سایر  تعداد نسبتا اندیک از افرادی که بیماری روا�ن
مشکالت روا�ن دارند وارد نظام قضا�ی جنا�ی می شوند. اگر در این 

ید، شما حقوق زیر را خواهید داشت:  موقعیت قرار بگ�ی

ایط روا�ن شما را در هنگام ارتکاب  از قا�ن درخواست کنید تا �ش  •
اتهام جرم یا در زما�ن که نزد قا�ن برای محاکمه می روید                 

د  درنظر بگ�ی

برای یک جرم جدی، درخواست کنید تا بدون هزینه ای یک گزارش   •
ایط روا�ن شما در هنگام ارتکاب جرم متهم  نشک در مورد �ش روان�پ
شده، یا در هنگامی که برای محاکمه به دادگاه می روید تهیه شود 

برای یک جرم جدی، از دادگاه بهداشت روا�ن درخواست کنید تا   •
ایط روا�ن شما را در هنگام ارتکاب جرم اتهامی، یا در هنگامی که  �ش

د. برای محاکمه به دادگاه می روید درنظر بگ�ی

ایط روا�ن شما در هنگام ارتکاب جرم متهم شده،  ن �ش پس از درنظر گرف�ت
یا در هنگام محاکمه، یک قا�ن یا دادگاه بهداشت روا�ن ممکن است اتهام 

شما را منفصل کند. اگر دادگاه بهداشت روا�ن این تصمیم را برای شما 
د، دادگاه ممکن است یک حکم قانو�ن یا یک حکم پشتیبا�ن درما�ن برای  بگ�ی

شما صادر کند. 

شما حق این را دارید تا هر شش ماه یکبار حکم را به دیوان بدهید تا 
ن این حق را دارید که در  بازبی�ن کند. شما یا شخیص از جانب تان همچن�ی

هر زما�ن از دیوان درخواست کنید تا حکم را بازبی�ن کند.

اطالعات بیش�ت و پشتیبا�ن




