
اگر برای تان گواهی بیامر بودن صادر کرده اند، ممکن است بر خالف میل تان شام را 
برای معالجه در بیامرستان نگه دارند. اما هنوز حق دارید:

• بدانید کجا هستید و به چه دلیلی برای تان گواهی بیامر بودن صادر شده
دالئل صدور گواهی بیامر بودن را روی گواهی )فرم ۴( یا، اگر گواهی بیامر بودن تان را متدید 

کرده باشند، روی متدید گواهی )فرم ۶( می نویسند. شام حق دارید که دالئلی را که روی 
گواهی نوشته اند بخوانید.

• معاینه شدن توسط پزشک
در هر دوره ای که گواهی بیامر بودن صادر شده است، دکرت باید حداقل یکبار شام را معاینه 

 کند که ببیند موارد صدور گواهی بیامر بودن وجود دارند یا خیر. 
)به ضمیمه پائین صفحه نگاه کنید(

• تقاضای جلسه بررسی پرونده توسط هیئت بررسی
یک هیئت بررسی مستقل جلسه ای تشکیل خواهد داد تا در مورد صحت صدور گواهی بیامر 

بودن تان تصمیم بگیرد. برای تقاضا، فرم ۷ را پر کنید. برای آماده شدن برای جلسه بررسی با 
“برنامه قانون سالمت روان” )Mental Health Law Program( متاس بگیرید. 

در ونکوور و شهرهای اطراف 604-685-3425
هر منطقه دیگر در بی سی 1-888-685-6222

clasbc.net/mental_health_review_board

• تقاضا کنید دکرت دیگری در مورد شام نظر بدهد
اگر با نوع درمان روانپزشک تان موافق نیستید، می توانید از دکرت دیگری بخواهید شام را 

معاینه کند. برای انجام این کار، فرم ۱۱ را پر کنید.

• با یک وکیل مشورت کنید
وکیل می تواند در مورد صدور گواهی بیامر بودن به شام توصیه قانونی بدهد یا از قاضی 
بخواهد که پرونده شام را بررسی کند. برای نیم ساعت مشاوره تلفنی مجانی، با “دسرتسی 

مجانی” )Access Pro Bono( متاس بگیرید قرار بگذارید:
در ونکوور و شهرهای اطراف 

از نقاط دیگر استان بی سی
accessprobono.ca/mental-health-program-telephone-clinic

متام حقوق قانونی تان در زمان مرخصی طوالنی محفوظ خواهند ماند
برای کسب اطالعات بیشرت در مورد حقوق قانونی تان، می توانید با اعضای تیم درمانی تان حرف 

 بزنید یا فرم ۱۳ را بخوانید. فرم های ۷، ۱۱، و ۱۳ را می توانید روی وب سایت 
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-forms/mental-health-forms پیدا کنید. 

 اگر در مورد نحوه ای که از شام مراقبت می کنند شکایتی دارید، با “دفرت مدافع عموم” 
 )Office of the Ombudsperson( به شامره 3247-567-800-1 یا با

bcombudsperson.ca متاس بگیرید.
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حقوق قانونی خود

 • bcmentalhealthrights.ca •

 را تحت

”قانون سالمت روان بی سی“
بدانید

موارد صدور گواهی بیامر بودن
گواهی بیامر بودن تان فقط وقتی می تواند صادر شود که توسط دکرت معاینه شوید 

و به نظر او هر چهار مورد ذیل در مورد شام صادق باشند:

۱. به دلیل اختالل روانی منی توانید به محیط اطراف تان عکس العمل مناسب 
نشان بدهید و با افراد دور و برتان ارتباط برقرار کنید،

۲. به درمان روانی احتیاج دارید،
۳. برای جلوگیری از وخیم تر شدن حال جسمی یا روانی تان، و همچنین برای 
محافظت از شام یا محافظت از دیگران، نیاز به مراقبت و رسپرستی دارید،

۴. منی توانید به عنوان بیامر به صورت داوطلبانه بسرتی شوید.

تیم سالمت روان یا روانپزشک 

 • شامره تلفن

 • شامره تلفن

یکی از بستگان نزدیک )یا شخص مورد اعتامد شام(

تاریخ انقضاء گواهی بیامر بودن شام 


