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 الحقوق نفس العقليين للمرضى
 لجميع المكفولة القانونية
 دستور بموجب األشخاص
 :كاليفورنيا والية وقانون

تعزز التي العالجية الخدمات في الحق •
 ويجب. مستقل بشكل العمل على قدراتك
 للحرية تقييًدا أقل بطرق العالج توفير

 .الشخصية

والرعاية والخصوصية الكرامة في الحق •
 أو العقلية الصحة عيادات من اإلنسانية
 .التأھيل إعادة برامج

من شكل ألي التعرض عدم في الحق •
 الجسدي اإلكراه: منھا التي اإلساءة أشكال
 يجوز فال. واإلھمال واألدوية والعزلة
 أجل من العقاب من كنوع الدواء استعمال
 العالج، لبرنامج كبديل أو الموظفين، راحة
 .العالج برنامج مع تتعارض بكميات أو

طبيعة عن التام اإلطالع في الحق •
.الحالة تحسن وتوقعات حالتك وخطورة

طبيعة على التام اإلطالع في الحق •
 واألدوية العالجات جميع وتأثير

 تحسن احتمال ذلك ويشمل المقترحة؛
 واآلثار المتاح البديل والعالج الحالة
 .المحتملة الجانبية

وَنسخھا، العالج سجالت مراجعة في الحق •
 مرخص عقلية صحة مھني يثبت لم ما

 وعواقب جسيًما خطًرا ھناك أن بالوثائق
 .السجالت عرض حالة في كبيرة سلبية

في ومريحة وصحية آمنة بيئة في الحق •
 إعادة برنامج أو العقلية الصحة عيادة
 .التأھيل

المعلومات سرية على الحفاظ في الحق •
.بعالجك الصلة ذات والسجالت

عن معلومات على الحصول في الحق •
 خطية نسخة على والحصول حقوقك
 .منھا

محام خدمات وتلقي معرفة في الحق •
.المرضى حقوق محامي أو خاص

 العقلية الصحة عيادات لنزالء
 ھذه تأھيل إعادة برامج أو

 :الحقوق

الموافقة سحب أو الموافقة في الحق •
.وقت أي في العالج على

مقدم في تغيير إجراء طلب في الحق •
.العقلية الصحة خدمات

دون العالج على اإلجبار عدم في الحق •
.بذلك القانون يسمح لم ما موافقة،

.العزل أو الجسدي اإلكراه عدم في الحق •

.العالج رفض في الحق •

أي في االنسحاب، أو المغادرة في الحق •
 برنامج أو العقلية الصحة عيادة من وقت،
 .التأھيل إعادة




