
ي المستشفى ويتم 
إذا حصلت عىل شهادة التشخيص، قد يتم إبقاؤك �ف

: ي
إعطاءك العالج ضد إرادتك. ولكن ال يزال لديك الحق �ف

• معرفة مكان تواجدك وسبب تشخيصك
ي هذه الشهادة )إستمارة رقم 4( أو 

يتم ذكر أسباب حصولك عىل شهادة التشخيص �ف
ي رؤيتها.

شهادة التجديد )إستمارة رقم 6(، ولديك الحق �ف

• أن يتم معاينتك من قبل الطبيب
ي الأقل، مرة واحدة خالل مدة شهادة التشخيص، يجب أن يقوم الطبيب بمعاينتك 

�ف
لمعرفة إذا كانت تتوفر فيك المعاي�ي )أنظر إىل أسفل الصفحة(

ي القرار
عادة النظر �ف • طلب جلسة إستماع الإ

سيقوم فريق مستقل بسماع قضيتك ويقرر فيما إذا كانت معاي�ي التأهل متوفرة 
ي جلسة 

ستمارة رقم 7. للحصول عىل التمثيل �ف فيك. لتقديم الطلب، بادر بتعبئة االإ
نامج قانون الصحة النفسية: ستماع، إتصل ب�ب الإ

ي منطقة لور ماينالند
3425-685-604  �ف

ي المناطق الأخرى من بريتش كولومبيا
6222-685-888-1  �ف

clasbc.net/mental_health_review_board

• أن تطلب رأياً طبياً ثانياً
، يمكنك أن تطلب من طبيب آخر  لو لم تتفق مع العالج الذي يقدمه الطبيب النفسي

ستمارة رقم 11. أن يقوم بمعاينتك. لتقديم الطلب، إمالأ االإ

• أن تتحدث مع محام
يمكن أن يعطيك المحامي المشورة القانونية عن شهادة التشخيص أو يمكنه أن 

ي مراجعة القضية. للحصول عىل مشورة قانونية مجانية لمدة 30 
يطلب من القا�ف

 :)Access Pro Bono( دقيقة، بادر بتحديد موعد مع برنامج أكسيس برو بونو
ي منطقة لور ماينالند

3195-482-604  تحويلة 1500 �ف
ي المناطق الأخرى من بريتش كولومبيا

6664-762-877-1 تحويلة 1500  �ف
accessprobono.ca/mental-health-program-telephone-clinic

ي إجازة ممتدة.
لديك جميع هذه الحقوق �ف

لمعرفة المزيد عن حقوقك، تحّدث مع فريق الصحة النفسية الخاص بك أو بادر 
  : ي الرابط التاىلي

ستمارات 7 و11 و13 �ف ستمارة رقم 13. يمكنك مطالعة الإ بقراءة االإ
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-forms/mental-health-forms

ف المظالم  إذا كانت لديك شكوى عن الرعاية المقدمة لك، إتصل بمكتب أم�ي
.bcombudsperson.ca عىل الهاتف رقم 3247-567-800-1 أو )Ombudsperson(

الشهادة 
ا��و�

48 ساعة

الشهادة 
الثانية


 تجديدأول تجديد
ثالث تجديد أو أك��ثا�	

6 أشهر (يمكن تكرارها)3 أشهرشهر واحدشهر واحد
ات شهادة  ف��

التشخيص

http://clasbc.net/mental_health_review_board
http://accessprobono.ca/mental-health-program-telephone-clinic
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-forms/mental-health-forms
http://bcombudsperson.ca


ي الحصول عىل شهادة التشخيص معاي�
يمكنك الحصول عىل هذه الصفة فقط إذا قام الطبيب بمعاينتك 

ي الأربعة التالية: ويعتقد بأنه تتوفر فيك جميع المعاي�
إستجابة لبيئتك والتعامل مع الآخرين بشكل  1. تمت إعاقة قدرتك عىل ال

ي بسبب وجود إضطرابات نفسية، خط�
ي، 2. تحتاج إىل عالج نفس

شاف والسيطرة لحمايتك أو لحماية الآخرين أو  إ� 3. تحتاج إىل الرعاية وال
لحمايتك والحيلولة دون تفاقم تردي حالتك النفسية أو البدنية، و

ف للعالج طواعية. 4. ل يمكن إدخالك المستشفى كمريض يح�

ي
فريق الصحة النفسية أو الطبيب النفسا�ف

• رقم الهاتف

إسم أحد االأقرباء )شخص تثق به(

• رقم الهاتف

السنة – الشهر - اليومتنتهي مدة شهادة التشخيص بتاريخ 

قانون الصحة النفسية
ي بريتش كولومبيا

ف �

إعرف حقوقك
بموجب

 • bcmentalhealthrights.ca •

http://bcmentalhealthrights.ca

