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ਮਾਨਸਿਕ ਿਵਾਿਥ ਕੰਨੂਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ - ਉਪਚਾਰਕ ਰੋਗੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਚਾਰਕ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਰੋਗੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਤੀਬਨਧ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਹ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਧਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਾਨਬਸਕ ਸਵਾਸਥ 
ਰੋਗੀ ਪਰਤੀਬਨਧ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਮਾਨਬਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕਿੰ ਨ ਨ ਹੇਠ ਉਪਚਾਰਕ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਰੋਗੀ ਵਜਹੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਅਬਧਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਅਬਧਕਾਰਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਨਜਰਬੰਦੀ) ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਿਿੰ ਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਿਾਰੇ (ਬਨਜੀ ਅਤੇ ਬਲਖਤ ਰ ਪ ਬਵੱਚ) ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ (ਫਾਰਮ 1) ਅਤੇ ਨਬਵਆਉਣ (ਫਾਰਮ 2) ਸਰਟੀਬਫਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਬਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਨਬਵਆਉਣ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟਾਂ ਨ ਿੰ  
ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਨ ਿੰ  ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। 

 ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ (ਫਾਰਮ 12) 
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਡੀਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਨਬਵਆਉਣ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਸਮਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ 
ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ 

ਿਮਰਥ ਰੋਗੀ: 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਚਾਰ ਬਨਰਨੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਰਥ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਉਪਚਾਰ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 
(ਹਸਪਤਾਲ, ਬਫਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਦ ਸਰੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਗਿੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮੁਨਾਸਿ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਬਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਹਾਲਤ ਨ ਿੰ  ਬਧਆਨ ਬਵੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਤੀਿਿੰ ਧ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।) 
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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਬਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨ ਿੰ  ਬਰਵੀਊ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਿਣਾਵੇਗਾ ਬਜਸ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ 
ਸਬਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅਿਮਰਥ ਰੋਗੀ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 11 ਉਪਚਾਰ ਬਨਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਭਬਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਮਥਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਉਪਚਾਰ ਬਨਰਨੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਰਵੀਊ ਦੀ 
ਿੇਨਤੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ।  ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨ ਿੰ  ਬਰਵੀਊ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 11 ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ 

ਜਦੋਂ ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਦ ਤਕ ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਬਚਿੰ ਤਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਕ ਸੀਟੀਓ ਹੇਠ ਬਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦ ਸਰੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨ ਿੰ  ਗਿੰ ਭੀਰ ਖਤਰੇ ਬਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ  ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਨਰਨੇ ਦਾ ਕੁਈਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ।  

ਿਿਾਰਨ ਅਸਿਕਾਰ 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਬਰਵੀਊ ਪੈਨਲ 

ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਰਿਿੰ ਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬਵਵਸਥਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰ ਨ ਨ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਬਗਆ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲਖੇ ਗਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਬਵਹਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬਟੱਪਣੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਖੋਲਹ, ਪਡਹ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿੰ ਡਣ ਬਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 

ਉਪਚਾਰਕ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਧਕਾਰਾਂ, ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿੰ ਭਾਲ਼ ਿਾਰੇ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰੇ ਅਲਿਰਟਾ ਮਾਨਬਸਕ ਸਵਾਸਥ ਰੋਗੀ ਪਰਤੀਬਨਧ ਦਫਤਰ ਨਾਲ (780) 422-1812 ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ। 


