
Punjabi 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ:

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਮਿਵਰਾ
ਹੱਕ
ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ
ਐਡਵੋਕੇਟ (ਵਕੀਲ) ਸ਼ਕਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਸਹਤ
ਅਥਾਰਟੀ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਸਥਾਨ
(ਕਸ਼ਲਸ਼ਨਕ) ਜਾਂ ਉਪ੍ਚਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਨ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ?

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਆਓ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰੀਏ।

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੇ੍ਿੂੰ ਟ ਐਡਵੋਕੇਟ
(ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ)
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ:
ਐਡਮੂੰਟਨ ਿੇਤਰ 780-422-1812
ਐਡਮੂੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੁਫ਼ਤ 310-0000 

ਸ਼ਿਲਤ ਸ਼ਵੱ ਚ:
Alberta Health  Advocates Office
Mental Health Advocate
106th Street Tower - 9th Floor
10055 -106th Street
Edmonton, AB T5J 2Y2
Fax: 780-422-0695

ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 
 www.albertahealthadvocates.ca 

ਵੇਿੋ 

ਐਡਮੂੰਟਨ ਿੇਤਰ
780-422-1812 

ਐਡਮੂੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੁਫ਼ਤ 310-0000 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ



 

 

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ੋ

ਦਾਖ਼ਸ਼ਲਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ 
CTO: community treatment order 
(ਸੀ ਟੀ ਓ: ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ) 
ਅਧੀਨ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਸ਼ਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 

ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਵਧਾਨ 

ਬਾਰੇ ਪੇ੍ਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਤ ੇ

ਪ੍ਰਵਾਰ ਦ ੇਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ 

ਅਨੁਭਵ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਿਾਂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਸ਼ਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਤੀਿ ਦੋਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਮੂੰਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸ਼ਸਕ 

ਸ਼ਸਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦ ੇਫਰਜ ਂਦ ੇਸ਼ਹੱਸੇ 

ਵਜੋਂ ਪ੍ਈ ਲੋੜ ਦ ੇਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। 

Mental Health Patient Advocate 
(ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ) ਇੱਕ 

ਰੋਗੀ ਦ ੇਰੂਪ੍ ਸ਼ਵੱਚ ਮੇਰੀ, ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਦੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ 
ਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 

ਆਰਡਰ (CTO) ਅਧੀਨ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰ ਰਹੇ ਨਜਰਬੂੰਦ (ਫੜੇ) ਰੋਗੀਆਂ ਦ ੇਕੁੱ ਝ 

ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੈਂਬਰ  

ਦੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ 
ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) 

ਅਧੀਨ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?   

 ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ  

 ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) ਰੱਦ ਕਰਨ 

ਸਬੂੰਧਤ ਸ਼ਰਸ਼ਵਊ ਪੈ੍ਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵੇਦਨ 

ਕਰਨ  ਲਈ  

 ਸ਼ਰਸ਼ਵਊ ਪੈ੍ਨਲ ਦ ੇਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ 
ਮਲਕਾ ਦ ੇਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪ੍ੀਲ 

ਕਰਨ ਲਈ  

 ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ  

 ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜਰਬੂੰਦੀ ਜਾਂ 
ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਹੈ  

 ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ  ਲਈ  

 ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੇ੍ਿੂੰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ  ਲਈ 

 ਰੋਗੀ ਦੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਨਜਰਬੂੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਸ਼ਰਹਾਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  

ਲਈ, ਜੇਕਰ ਓਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਿਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੇ 
ਰੋਗੀ ਨੂੂੰ  ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵ ੇ 

 ਸਰਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਟਾਂ ਜਾਂ  ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 

ਆਰਡਰ (CTO) ਰੱਦ ਕਰਨ  ਸਬੂੰਧਤ ਸ਼ਰਸ਼ਵਊ 

ਪੈ੍ਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ  ਲਈ  

 ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) ਪ੍ਰਤੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਲਈ  

 ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (CTO) 

ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਜੇਕਰ 

ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਸ਼ਣਆ ਸ਼ਗਆ ਹੋਵ ੇ 

 ਕਨੂੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  

ਲਈ  

 ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੇ੍ਿੂੰ ਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਕਰਨ  ਲਈ 


