TÔI CÓ THỂ KHÔNG ĐỒNG Ý
VỚI BẢO HỘ KHÔNG?
Có, nếu quý vị có buổi xét xử với bồi thẩm đoàn
hoặc xét xử bởi thẩm phán và không được xác
định là bất lực nghiêm trọng, quý có quyền nộp
đơn kháng nghị. Quý vị phải nộp thông báo khiếu
nại (xem xét lại) trong vòng sáu mươi (60) ngày
kể từ ngày ra quyết định về Bảo hộ. Quý vị cần
phải liên lạc với luật sư công. Nếu không, quý vị
sẽ được sắp xếp tham gia buổi xét xử lại hàng
năm được gọi là "Điều trần Được Chỉ Định".

MỤC TIÊU CỦA TÔI LÀ RỜI KHỎI
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HỘ
Hãy nhớ tòa án đã xác định quý vị là "bất lực
nghiêm trọng". Trách nhiệm của quý vị là
chứng minh điều ngược lại. Điều này có thể
được thực hiện bằng cách tham gia chương
trình của quý vị, có kế hoạch chăm sóc bản
thân và tự quản lý nhu cầu sử dụng thuốc điều
trị. Đơn giản; quý vị có thể tự cung cấp thức
ăn, quần áo và chỗ ở cho bản thân không?

Bây Giờ Xảy Ra Điều Gì?

Nếu tôi mất quyền xem xét lại Bảo hộ?
Quý vị có thể yêu cầu Lệnh Đình chỉ Giam giữ.
Tòa án có thể làm một trong ba điều sau với
lệnh này:
1) “Ban hành Lệnh” nghĩa là quý vị thắng,
hoặc;
2) “Yêu cầu Trình bày Lý do” nghĩa là Hội
đồng Quận sẽ trả lời, hoặc;
3) Từ chối Ban hành Lệnh (quý vị thua).

AI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ TRONG
KHI QUÝ VỊ THUỘC CHƯƠNG
TRÌNH BẢO HỘ LPS?
Cán bộ Hành chính Công/Người giám hộ
Công (PA/PG) – hỗ trợ quý vị trong việc đăng
ký và quản lý các quyền của quý vị (SSDI, SSI,
Medi-Cal, Medi-Care, v.v)
Đơn vị Y tế Tâm thần LPS – hỗ trợ quý vị
bằng cách chỉ định Điều phối viên Bảo trợ để
cung cấp Dịch vụ Y tế Tâm thần và Quản lý
Vụ việc.
Bênh vực Quyền lợi cho Bệnh nhân – hỗ
trợ bằng cách bảo đảm quyền lợi của quý vị
được duy trì và hỗ trợ nêu lên nguyện vọng
của quý vị.

QUYỀN BẢO HỘ
LANTERMAN-PETRISSHORT (LPS)

LIÊN LẠC VỚI
CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc khiếu nại nào về
quyền lợi của mình, xin gọi cho nhân viên
bênh vực quyền lợi tại:

Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi
Bệnh Nhân của Quận Cam
600 West Santa Ana Blvd., Suite 805
Santa Ana, CA 92701
(714) 276-8145
(800) 668-4240
Fax: (714) 242-1579

Giờ Làm Việc

Thứ Hai đến thứ Sáu
8:00 giờ sáng – 5:00 giờ chiều
mhsinc.org/pras

Luật sư Công – hỗ trợ quý vị với các tố tụng
pháp lý bao gồm xét xử lại và trát triệu tập.
MHSPRAS-106V-06.20

QUYỀN BẢO HỘ LPS
(5358) LÀ GÌ?
Đây là quy trình tòa chỉ định một người để
đưa ra những quyết định pháp lý nhất định
thay cho quý vị về việc gia hạn điều trị thêm
một năm. Người này được gọi là người bảo
hộ. Người bảo hộ của quý vị có thể đưa ra
những quyết định như:
• Khi nào quý vị có thể bắt đầu hay chấm
dứt can thiệp tâm thần.
• Chấp nhận cách điều trị y tế khác.
• Quản lý tiền của quý vị.
• Quyết định quý vị sẽ sống ở đâu.

Các hạn chế khác do tòa án áp đặt có
thể bao gồm:
• Hạn chế quyền bầu cử của quý bị.
• Hạn chế khả năng tham gia ký kết các hợp
đồng (có giá trị hơn $50,00).
• Tạm thời tước quyền lái xe của quý vị.
• Tạm thời tước quyền sở hữu vũ khí của
quý vị.

Khi quý vị được đưa vào chương trình Bảo hộ
LPS tòa án xác định quý vị là "bất lực nghiêm
trọng", nghĩa là quý vị có rối loạn tâm thần đến
mức không thể tự cung cấp thức ăn, quần áo
và chỗ ở cho bản thân.

TÔI CÓ THỂ KHÔNG ĐỒNG Ý
VỚI MỘT SẮP XẾP KHÔNG?
Có, đây được gọi là "Điều trần Đánh giá Sự
Sắp Xếp". Quý vị yêu cầu thẩm phán xem xét
lại tính phù hợp của sắp xếp dành cho quý vị.
Tuy nhiên, sau khi quý vị quay lại tòa án để yêu
cầu Điều trần Đánh giá Sắp xếp, quý vị phải đợi
thêm sáu tháng nữa trước khi được sắp xếp
khác. (Bộ luật Phúc lợi & Định chế § 5358.3).

Cuộc điều trần này sẽ được tổ chức tại nơi xác
lập Quyền bảo hộ (Bộ luật Phúc lợi & Định chế
§ 5358.7). Quý vị sẽ cần liên lạc với luật sư
công của mình. Hãy chắc chắn cung cấp tên
đầy đủ, ngày sinh của quý vị, cơ sở nơi quý vị
đang sống, số điện thoại mà quý vị có thể được
liên lạc, thời gian tốt nhất để liên lạc với quý vị
và thông báo về việc quý vị "đang yêu cầu Điều
trần Đánh giá Sự Sắp Xếp". Luật sư công sẽ
liên lạc với quý vị trong vòng 2 tuần.

TÔI CÓ QUYỀN KHÔNG?
Các quyền Không thể bị từ chối:
1. Quyền được hưởng các dịch vụ điều trị thúc
đẩy khả năng sinh hoạt độc lập của quý vị.
Điều trị phải được cung cấp theo các cách ít
hạn chế quyền tự do cá nhân nhất.
2. Quyền được tôn trọng nhân phẩm, sự riêng
tư và quyền được đối xử nhân đạo.
3. Quyền không bị tổn hại, bao gồm kiềm chế
cơ thể quá mức, cô lập, dùng thuốc quá
mức, lạm dụng hay bỏ mặc. Không được
sử dụng thuốc như một biện pháp trừng
phạt nhằm đem lại sự thuận tiện cho nhân
viên, như một biện pháp thay thế cho
chương trình, hay sử dụng với liều lượng
làm ảnh hưởng đến chương trình điều trị.
4. Quyền được thông báo về điều trị và chăm
sóc y tế.
5. Quyền được tự do tôn giáo và hoạt động
tôn giáo.
6. Quyền được tham gia vào những chương
trình giáo dục công phù hợp.
7. Quyền được tương tác xã hội và tham gia
vào hoạt động cộng đồng.
8. Quyền được tham gia các hoạt động giải trí
và luyện tập thể chất.
9. Quyền không tham gia vào các thủ thuật
nguy hiểm.
10. Quyền được gặp nhân viên Bênh vực
Quyền lợi cho Bệnh nhân.

11. Quyền được bảo mật thông tin và hồ sơ
liên quan đến điều trị.

Các Quyền Có Thể Bị Từ Chối Vì Lý
Do Hợp Lý:
1. Quý vị mặc quần áo của chính mình.
2. Quý vị giữ và sử dụng tài sản cá nhân của
chính mình, bao gồm cả đồ dùng cá nhân.
3. Quý vị giữ và được phép tiêu dùng một số
tiền phù hợp của bản thân để ăn uống tại
căng-tin và mua sắm lặt vặt.
4. Quý vị mở khu vực lưu trữ cá nhân để sử
dụng riêng.
5. Gặp khách thăm hàng ngày.
6. Quý vị sử dụng điện thoại để gọi và nhận
các cuộc gọi bí mật hoặc được hỗ trợ gọi
và nhận các cuộc gọi bí mật đó.
7. Sử dụng tiện nghi để viết thư, bao gồm cả
con dấu, và gửi và nhận thư tín nguyên vẹn
(chưa mở).

LÝ DO HỢP LÝ LÀ GÌ?
Lý do hợp lý để từ chối quyền của một người
tồn tại nếu người có chuyên môn chịu trách
nhiệm tại có sở có cơ sở để tin rằng:
1. Việc thực thi quyền cụ thể có thể gây nguy
hiểm cho người nội trú hoặc
2. Có bằng chứng rằng quyền cụ thể, nếu
được thực thi, sẽ gây hại nghiêm trọng cho
quyền của người khác; hoặc
3. Tổ chức hoặc cơ sở sẽ chịu thiệt hại nghiêm
trọng nếu quyền cụ thể không bị từ chối; và
4. Không còn cách nào ít hạn chế hơn để bảo
vệ lợi ích được nêu trong lý do hợp lý số 1,
2 hay 3

