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 األصول حقوق
 المتبعة القانونية
 احتجاز فترة خالل
 يوًما 14 قوامھا
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حقوقك اعرف



1

احتجازك تم لقد
 .يوًما 14 لمدة

  يوًما؟ 14 مدته البالغ اإلجباري االحتجاز ھو ما 

 اضطراب بسبب الطبيب، رأى إذا أو الطوعي العالج رفضت إذا
 وأنك الطوعي العالج على الموافقة إبداء على قادر غير أنك عقلي،
 لك تكون ذلك حدث فإذا. يوًما 14 لمدة احتجازك يمكن بالمعايير، تفي

 تكن لم إذا وأما مراعاتھا، يجب التي" القانونية األصول" حقوق بعض
 .يوًما 14 لمدة االحتجاز ھذا النفساني طبيبك يوقف قد بالمعايير تفي

 الواردة المعلومات حول أسئلة أي لديك كانت إذا
 بممثل مع التواصل يرجى الكتيب ھذا في

 حقوق عن الدفاع بخدمات االتصال أو المستشفى
 :التالية األرقام على المرضى

 

(714) 276-8145
(800) 668-4240

اآلن؟ماذا
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 احتجازي يمكن بموجبھا التي األسباب ھي ما
 اإلجباري؟ العالج لتلقي

 
 

 والمؤسسات الرعاية قانون بموجب الشخص الحتجاز معايير ثالثة ھناك
 ):اإلجباري العالج لتلقي يوًما 14( 5250 رقم
 

 الطبي بالمرفق الموجود الطبيب أن يعني وھذا :النفس على الخطر . 1
 أو نفسك لجرح مبيتة نية عقلي، اضطراب بسبب لديك، أن قرر قد

. وشيًكا الجرح عندھا يكون لدرجة الشخصية السالمة احترام عدم
 وكبيًرا وفورًيا موجوًدا الخطر يكون أن يجب الحالة ھذه وفي

 .إثباته ويمكن وجسدًيا
 

  :يلي ما المعايير تشمل وقد
 

 ضرر إلحاق أو االنتحار في النية تظھر أفعال أو أقوال •
 .بنفسك جسدي

 
 كالتجول( الشخصية للسالمة التام التجاھل إلى تشير أفعال أو أقوال •

 ).الكثيفة المرور حركة في
 

 .لالنتحار محددة خطة وجود إلى تشير أفعال أو أقوال •
 

 واألسلحة الدواء كحبوب( انتحارية خطة لتنفيذ متاحة وسائل •
 ).المتاحة أو الموجودة النارية

 
 

 قد الطبي بالمرفق الموجود الطبيب إن حيث :اآلخرين على الخطر . 2
 معين بشخص ضرر إلحاق تنوي عقلي، اضطراب بسبب أنك، قرر
 .تماًما اآلخرين سالمة وتجاھل خطرة أعمال في االنخراط أو

 
  :يلي ما المعايير تشمل وقد

 
 .معينين بأشخاص جسدي ضرر بإلحاق مادية أو/و لفظية تھديدات •
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 .معينين أفراد إيذاء محاوالت •
 

 األسلحة مثل( متكررة محاوالت أو تھديدات لتنفيذ متاحة وسائل •
 ).األسلحة من غيرھا أو النارية

 
 .خطرة أنشطة في االنخراط تحاول أو تنخرط" قد بأنك قولك" •

 
 

 عقلي، الضطراب نتيجة أنك، الطبيب قرر حيث :البالغة اإلعاقة . 3
 و كالغذاء األساسية الشخصية احتياجاتك توفير على قادر غير

 .والمأوى الكساء
 

 :يلي ما المعايير تشمل وقد
 

 .جفاف أو التغذية سوء عالمات •
 

 .الغذاء على للحصول خطة عن التعبير على القدرة عدم •
 

 في تكن لم إن اليد، متناول في أو المنزل في األغذية توافر عدم •
 أنه أي( المتوفر الطعام عن العقالنية غير والمعتقدات. المنزل
 ).ذلك غير أو لألكل صالح غير أو ُمسمَّم

 
 عندھا يمكنك ال لدرجة منھا التخلص أو المالبس إھالك •

 .نفسك إلباس
 

 األسرة أفراد أن أي( مأوى على للحصول معقولة خطة وجود عدم •
 يسمح أن قبل المنزل إلى ألخذك استعداد على ليسوا األصدقاء أو
 لمأوى خطة وجود وعدم المستشفى، من بالخروج الطبيب لك

  ).ذلك إلى وما إليه، للذھاب آخر مكان يوجد وال آخر،
 
 
 يوًما؟ 14 لمدة احتجازي حال حقوقي ھي ما

 
 
 

 باستثناء المرضى حقوق كتيب في المدرجة حقوقك بجميع تحتفظ •
 .المستشفى من نفسك إخراج في الحق
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 اإلقامة على مجبر كمريض حالتك على االطالع لك يحق •
 .بالمستشفى

 
 أن يجب أمر استصدار تطلب لم فإذا. إحضار أمر تقديم لك يحق •

 من أيام أربعة غضون في الشھادة مراجعة لجلسة جدول في ُتدَرج
 .يوًما 14 لمدة احتجازك وقت

 
 أنت توافق ولم الشھادة مراجعة جلسة في محتمل سبب ُوجد إذا •

 .إحضار أمر تقديم لك يحق القرار ھذا على
 

 قد ذلك ومع للذھان، المضادة باألدوية العالج رفض لك يحق •
 بالحالة ويُقصد طارئة، الحالة كانت إذا موافقة دون للعالج تخضع

 اعتراضك، رغم العالج، فرض فيھا يكون التي الحالة" الطارئة"
 ضرر من للوقاية أو حياتك على للحفاظ وفوري ضروري أمر
 العملي غير من ويكون بآخرين، أو بك يلحق قد جسيم بدني

 .أواًل  موافقة على الحصول
 

 عقد بعد للذھان المضادة باألدوية إرادتك عن رغًما عالجك يمكن •
 من كشكل الدواء رفض على قدرتك بعدم فيھا ُيقضى محكمة جلسة
 .الطبي العالج أشكال

 
 مستشار قبل من القدرة في الفصل جلسة في ُتمثَّل أن لك يحق •

 في ترغب كنت إذا إال العام المحامي مكتب يمثلك وسوف. قانوني
  .بك الخاص المحامي استخدام

 
 
 

 باسم أيًضا المعروفة( الشھادة مراجعة بجلسة ُيقصد ماذا
 ؟)المحتمل السبب

 
 

 تكن لم إذا فيه ُتعالَج الذي المرفق في تلقائًيا ُتعقد رسمية استماع جلسة ھي
 تاريخ من أيام أربعة خالل الجلسة ھذه وسُتعقد. إحضار أمر طلبت قد

 لمدة احتجازك
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 مزيد إلى بحاجة بأنك بك الخاص والمحامي أنت تشعر كنت فإذا يوًما، 14
 ويكمن. ساعة 48 لمدة الجلسة تأجيل طلب يمكنك للجلسة للتحضير الوقت من

 سبب ھناك كان إذا ما بمراجعة محايد شخص قيام في الجلسة ھذه من الغرض
 معايير وُتستخدم. ال أم الجبري العالج لتلقي يوًما 14 لمدة الحتجازك محتمل

 بسبب" البالغة اإلعاقة" أو" اآلخرين على الخطر" أو" النفس على الخطر"
 .القرار التخاذ عقلي اضطراب

 
 

 اإلحضار؟ أمر ھو ما 
 
 

 ويمنحك طبية، مؤسسة أو مرفق من للخروج قانوني طلب ھو اإلحضار أمر
 لك سُيحدد حيث العليا، المحكمة في استماع جلسة عقد في الحق األمر ھذا

 وسوف اإلحضار، أمر تقديم وقت من عمل يومي غضون في محاكمة موعد
 تعيين في ترغب كنت إذا( العام المحامي مكتب من لك محام تعيين يتم

 إلى العام المحامي مكتب من محقق وسيأتي ،)ذلك فعل يمكنك الخاص المحامي
 جلسة يوم وفي ويقابلك، بك الخاص المخطط ليراجع فيه ُتعالَج الذي المرفق
 حيث المارشال، مكتب قبل من العليا المحكمة إلى نقلك سيتم اإلحضار أمر

 بك، الخاص المحامي وإلى وإليك المستشفى ممثل إلى القاضي سيستمع
 الذي المرفق من بالخروج لك بالسماح إما حكمه ذلك بعد القاضي وسيصدر

 إذا وأما العالج، لتلقي يوًما 14 لمدة إجبارًيا احتجازك مواصلة أو فيه ُتعالَج
 شھادة مراجعة جلسة عقد سيتم المحكمة إلى الذھاب قبل اإلحضار أمر سحبت
 أمر استصدار طلب ويمكنك. الشھادة على حصولك من أيام 4 غضون في

 .الممرضات قسم من أو موظف أي من إحضار
 

 مراجعة جلسة عقد قبل إحضار أمر قدمت إذا بأنه العلم يرجى :مالحظة
 جلسة لك سُتعقد حيث شھادة، مراجعة جلسة بعقد لك ُيسمح لن الشھادة
 الشھادة مراجعة جلسة بعد انتظرت إذا أما. فقط إحضار أمر إلى استماع
 .واألمر الشھادة مراجعة جلسة لك سُتعقد
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 االستماع لجلسة التحضير 
 
 

 .معك حالتك المحامي يرجع أن قبل استماع لجلسة للتحضير اإلجراءات بعض اتخاذ يمكنك
 

 تعد لم أنك إثبات يمكنك نفسك على خطًرا تشكل أنك بسبب محتجًزا كنت إذا
 :خالل من نفسك على خطًرا تشكل

 
 تھديدات أي إجراء أو بنفسك ضرر إلحاق محاولة عدم •

 .نفسك إليذاء
 

 المرضى مع والتفاعل المستشفى جناح أنشطة في المشاركة •
 .الموظفين من وغيرھم

 
 .الطعام وجبات وتناول الطعام غرفة إلى الذھاب •

 
 .الشخصية بنظافتك واالھتمام االستحمام •

 
 

 أنك إثبات يمكنك اآلخرين على خطًرا تشكل أنك بسبب محتجًزا كنت إذا
 :خالل من اآلخرين على خطًرا تشكل تعد لم

 
 واالبتعاد الموظفين من غيرھم أو للمرضى اللفظية اإلساءة عدم •

 ).بكلمة يبدأ قد الجسدي العنف( الجدال عن
 

 بالقرب وخاصة لھم، الفعلية والمساحة اآلخرين خصوصية احترام •
 .اآلخرين المرضى طعام وحول والتلفزيون الھاتف من

 
 المنطقة، تلك عن ابتعد العزل غرفة من بالقرب نشاط ھناك كان إذا •

 .فيه ُتشَرك أن تريد وال متقلب نشاط ھناك يكون فقد
 

 مصاًبا تعد لم أنك إظھار يمكنك بالغة بإعاقة إصابتك بسبب محتجًزا كنت إذا
 :خالل من بالغة بإعاقة

 
 .الطبي المرفق في والمأوى والكساء الغذاء من االستفادة •

 
 .مناسب بشكل المالبس وارتداء الطعام وجبات تناول •
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 يتعين ال أنه واعلم والمأوى، والملبس الطعام لتوفير محددة خطط وفق اعمل
 لديك أن إثبات عليك يجب ولكن بمفردك، ذلك فعل تستطيع أنك إثبات عليك
 .لنفسك ذلك توفير لكيفية خطة

 
 لك سمح إذا لمساعدتك استعداد على ھم ممن واألصدقاء العائلة بأفراد اتصل
 الطبيب أن إدراكھم من وتأكد المستشفى، من بالخروج االستماع جلسة مسؤول

 من وتحقق بالخروج، لك سمح الذي الشخص ھو ليس المستشفى مسؤول أو
 استعدادھم عن واإلفصاح االستماع جلسة إلى للقدوم استعداد على أنھم

 يجب الجلسة إلى الحضور من يتمكنوا لم فإذا. بالخروج لك ُسمح إذا لمساعدتك
 أو بالفاكس وإرسالھا المساعدة لتقديم استعداد على بأنھم تفيد رسالة كتابة عليھم
  .الطبي المرفق في إليك أخرى بطريقة

 
 الشھادة؟ مراجعة جلسة في حاضًرا سيكون من

 
 

 جلسة في آخرين أشخاص ثالثة ھناك يكون الحاالت معظم في
 :االستماع

 
 قراًرا ويصدر الجلسة يترأس الذي الشخص ھو :االستماع جلسة مسؤول

 .للعالج يوًما 14 لمدة احتجازك معايير استيفاء المستشفى أثبتت إذا
 

 المستشفى موظفي من موظًفا الحاالت معظم في ويكون :المستشفى ممثل
 لتبرير االستماع جلسة مسؤول إلى األدلة تقديم مھمته وتكون فيھا، ُتعالَج التي
 حيث يوًما، 14 قوامھا عالجية لفترة باحتجازك المستشفى توصية سبب
 لفترة باحتجازك توصيتھا سبب تبرير مسؤولية أنت، وليس المستشفى، تتحمل
 عن تاريخية معلومات أية المستشفى تعرض أن يجب كما إجبارية، عالجية
 المجتمع في طبيب أو مھم آخر شخص أو عائلتك قبل من تقديمھا تم مرضك

)AB1424.( 
 

 جمعية من المريض حقوق عن يدافع الذي الشخص وھو :المحامي
 مقابلتك و بك الخاص المخطط مراجعة في مھمته وتتمثل العقلية، الصحة
  االستماع، جلسة قبل
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 عرض في ومساعدتك لدعمك االستماع جلسة في موجوًدا يكون أنه كما
 يمكنك خاص محام لديك كان إذا. (الجلسة خالل بحقوقك والتمسك قضيتك
 ).الجلسة بحضور له السماح

 
 جلسة األصدقاء أو/و األسرة أفراد حضور طلب لك يحق :آخرون

 واألصدقاء األسرة أفراد كان إذا ما تحديد لك يحق كما االستماع،
 .ال أم الجلسة في سيشاركون

 

 

 االستماع؟ جلسة في سيحدث ماذا 
 
 

 الجلسة، في الواردة المعلومات في النظر بعد االستماع، جلسة مسؤول سيتخذ
 :التاليين القرارين أحد

 

 
 احتجازك يمكن وال الشھادة في عليھا المنصوص بالمعايير تفي ال أنت .1

 فيه البقاء أو الطبي المرفق مغادرة ويمكنك اإلجباري، العالج لتلقي
 .طوعي كمريض

 
 ويمكن الشھادة في عليھا المنصوص بالمعايير تفي أنك المستشفى أثبتت .2

 .اإلجباري العالج لتلقي احتجازك
 

 قاعة تغادر أن قبل شفوًيا إليك االستماع جلسة مسؤول قرار وسُيعطى
 .القرار من مكتوبة نسخة طلب يمكنك كما الجلسة،

 
 

 االستماع؟ جلسة مسؤول قرار مع أتفق ال كنت إذا أفعل أن يمكنني ماذا
 
 

 وجود أظھرت قد الطبي المرفق أن االستماع جلسة مسؤول وجد إذا
 طريق عن إحضار أمر تقديم يمكنك إجبارًيا الحتجازك معقول سبب

 . إحضار أمر تقديم وطلب الممرضات قسم إلى الذھاب
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 بالنيابة اإلحضار أمر تقديم الموظفين على يجب أنه على القانون وينص
 .ذلك منھم أنت طلبت إذا عنك

 

 
 كنت إذا إحضار ألمر استماع جلسة لعقد طلب تقديم يمكنك •

 .يوًما 14 لمدة إجبارًيا محتجًزا
 

 أسباب في الطعن في الجلسة ھذه من الغرض يمكن •
 .إجبارًيا احتجازك

 

 الذھاب عليك يجب بل تلقائية، جلسات ليست اإلحضار أمر جلسات •
 من شخص سيقوم حيث منھم، ذلك وطلب الممرضات قسم إلى

 .بذلك المحكمة وإخطار النموذج بملء المعالج الفريق
 

 تقديم تاريخ من يومين غضون في االستماع جلسة ُتعقد أن يجب •
 مع المحكمة إلى نقلك عملية بترتيب المستشفى وستقوم. الطلب
 .المقاطعة عمدة مكتب

 

 .عام سجل مسألة وستكون المقاطعة محكمة في الجلسة سُتعقد •
 

 ويمكنك للقضية، االستعداد على لمساعدتك معك يجتمع عام محام عنك الدفاع سيتولى
 .1-877-494-7788 رقم على العام بالمحامي االتصال

 
 

 استماع جلسة في 
 
 

 ومن ومنك المستشفى ممثل من المعلومات إلى القاضي سيستمع •
 أو نفسك على خطًرا تشكل كنت إذا ما بعدھا ليقرر العام المحامي
 .ال أم بالغة إعاقة معاًقا كنت أو اآلخرين على خطًرا تشكل كنت

 
 للطعن عنك نيابة المعلومات تقديم في العام المحامي سيساعد •

 .االحتجاز في
 

 لم فإذا. االحتجاز بمعايير تفي أنك الطبيب أو/و المستشفى سُتثبِت •
 كنت وإذا. االحتجاز إبطال للقاضي يجوز ذلك إثبات تستطيع
 يمكنك طوعي كمريض المستشفى في العالج تلقي في ترغب
 .ذلك طلب
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 االستماع لجلسة التحضير 
 
 

 الشخصية احتياجاتك توفير يمكنك ال أنه تعني البالغة اإلعاقة •
 .عقلي مرض بسبب والمأوى والكساء الغذاء مثل األساسية،

 

 المفيد من يكون قد البالغة اإلعاقة تشمل احتجازك أسباب كانت إذا •
 :التالية األسئلة على لإلجابة إعدادك

 
 
 .  $ يبلغ الشھري دخلي .1
 

  . :من المال على أحصل
 
  :العنوان ھذا في للعيش أخطط .2
 

   :العنوان
 

   :المدينة
 

    :البريدي الرمز  :الوالية
 
 :الطريقة بھذه طعامي سأوفر .3
 
 
 
 

   $ :الطعام على المال من المبلغ ھذا سأنفق
 :الطريقة بھذه كسائي سأوفر .4
 
 
 

   $ :الكساء على المال من المبلغ ھذا سأنفق
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  :أسماؤھم يلي وفيما يساعدونني، أشخاص ثمة ھناك .5
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتوفير استعداد على بأنھم يقولون الذين األشخاص من مالحظة أرفِق(
 كيفية توضح المالحظة أن من وتأكد إليك، والمأوى والكساء الغذاء

 .)إليھم الوصول
 

 ھذا من العالج لتلقي استعداد على فإنني العالج إلى بحاجة كنتُ  إذا .6
 .الجھة أو الشخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الطريقة بھذه والمواعيد االجتماعات إلى الوصول يمكنني .7
 
 
 
 
 
 
 

 بسبب محتجًزا كنت إذا بك الخاص العام المحامي اإلجابات ھذه ستساعد
 .نفسك على خطًرا تشكل أنك
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 :مالحظات

 

 



:مالحظات
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