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فإن حقوقك محمیة بموجب قانون الصحة النفسیة في میشیغان والعدید من القوانین الفدرالیة عندما تتلقى خدمات الصحة النفسیة ، 
إذا كنت ال تفھم حقوقك، أو . الموظفون مسؤولون عن التصرف بطریقة تحمي حقوقك عند تقدیم الخدمات لك.  وقوانین الوالیة

مسؤول /تعتقد أن حقوقك قد انتھكت، یجب علیك إبالغ مستشارإذا كنت . إذا كان لدیك أسئلة حول عالجك، یجب أن تسأل الموظفین
 .الحقوق في الموقع الذي تتلقى فیھ الخدمات

 یقدم ھذا الكتاب معلومات عن الحقوق الممنوحة لك بموجب قانون الصحة العقلیة عند تلقي خدمات الصحة النفسیة. 

 تنویھ
 أ من قانون الصحة النفسیة 706و  706المادتان 

أ  7 و 7عند تقدیم طلب للحصول على خدمات الصحة النفسیة أو البدء في تلقیھا، یجب أن تحصل على معلومات عن الحقوق المكفولة في الفصلین 
 أ 7و  7ستكون نسخة كاملة من الفصلین . یلبي ھذا الكتیب ھذا الشرط ویقدم لك ملخصا للمعلومات والحقوق الواردة في تلك الفصول. من القانون

 .متاحة للمراجعة في كل موقع من مواقع الخدمات

ق إذا كنت تتلقى خدمات من برنامج خدمات الصحة النفسیة المجتمعیة ، یجب أن تحصل أنت أو عائلتك أیًضا على كتیب یحتوي على معلومات تتعل
دفاع عن لخدمات الحمایة واركة بشكیفیة االتصال  بالموارد المتاحة ومجموعات المرافعة والدعم وغیرھا من المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك

 .في والیة میشیغان الحقوق

 الكفاءة
 702قانون الصحة النفسیة القسم 

 كتابةال یزال لدیك الحق في الحصول على رخصة قیادة، الزواج والطالق، . ال یعني أنك غیر كفؤفقط عالج أو خدمات الصحة العقلیة  لقیكت نإ
سوف تستمر معاملتك كإنسان كفؤ ما لم تقرر المحكمة . ، شراء وبیع الممتلكات، إدارة شؤونك الخاصة واتخاذ القرار لمعظم األشیاء في حیاتكلوصیةا

 .وصیاً لك ی�نتعَ أنك غیر مؤھل قانونیاً وقد 

لبعض الناس، یتخذ الوصي قرارات رئیسیة؛ و لبعض الناس اآلخرین،  بالنسبة .وصي من قبل القاضي التخاذ قرارات معینة بالنسبة لكیتم تفویض ال
تخاذ المزید من إإذا كان لدیك ولي أمر وكنت تعتقد أنھ یجب أن تكون قادرا على . یقرر الوصي فقط األشیاء المحددة المدرجة في أمر المحكمة

آخر ، فیمكنك أنت ، أو شخص نیابة عنك ، الذھاب إلى المحكمة  یًاصو، أو أنك تحتاج إلى وصيلنفسك، أو كنت تعتقد أنك ال تحتاج إلى القرارات 
 .الوصایة تغییرل) رفع عریضة(وطلب 

 الموافقة
 330.7003؛ القاعدة اإلداریة ] 17[أ  100قانون الصحة النفسیة البند 

لكي تتمكن من  من أجل تلقي العالج أو الحصول على معلومات سریة عنك مقدمة إلى اآلخرین من قبل الوكالة التي تتلقى منھا الخدمات. بقةموافقة مسیجب أن تعطي 
 :إعطاء الموافقة المسبقة یجب أن یكون لدیك
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 )2الكفاءه (انظر ص 

 االستیعاب
 .اآلثار الشخصیة المترتبة على تقدیم الموافقة بناًء على المعلومات المقدمة لكیجب أن تكون قادراً على فھم 

 المعرفة
 .یجب إخبارك عن المخاطر والفوائد والبدائل المتاحة لدورة العالج أو الدواء

 الفھم
والخیارات المتاحة أو البدائل أو غیرھا من یجب أن تكون قادراً على فھم المعلومات التي تحصل علیھا بما في ذلك المخاطر والفوائد 

 .العواقب

ً منح الموافقة  ك فيیجب أن یكون قرار ما لم تكن قاصراً أو لدیك وصي ، یجب . تخاذ قرارإعلى  حت الضغطتیجب أن ال تكون مجبرا أو . طوعیا
 :ویجب أن تكون ھذه الموافقة إما. أن یكون الخیار الذي تقوم بھ ھو خیارك أنت وحدك

 مكتوبة وموقعة من قبلك أو من قبل ممثلك القانوني ، أو ■
یمكنك أن تعطي ) المستفید(أنت فقط . أن تكون موافقتك الشفھیة التي یشھد علیھا ویضعھا خطیاً شخص ال یعالجك في ذلك الوقت ■

 .الموافقة اللفظیة

 الكرامة واالحترام
 711, 704 قانون الصحة النفسیة القسم

االحترام  لذین الیظھروناومن األمثلة على الموظفین . جمیع مقدمي خدمات الصحة النفسیة بضمان معاملتك بكرامة واحترامیفرض القانون على 
 .، أو التحرش بك كتوالسخریة منك ، وإغاظ لإلنتقاص بأسماء ناداتكملك ھي 

 :یجب أن یعطى لھمباإلضافة إلى ذلك ، . وألعضاء عائلتك أیضا الحق في أن یعاملوا بكرامة واحترام
 

 .عالجك لقائمین علىافرصة لتقدیم معلومات عنك للمتخصصین  ■
 تخدما یة واألدویة وآثارھا الجانبیة. معلومات حولنفساالضطرابات ال حول طبیعة ةعام تثقیفیةفرصة لطلب، وتلقي، معلومات  ■

 تعامل مع االمور الصعبة بإیجابیة.لا تتیجیااسترإ، و لمالیةا ةلمساعد، افاع عن الحقوقلدا تمجموعا، وةالدعم المتاح

 

  التحرر من سوء المعاملة واإلھمال
  7035،  330.7001من قانون الصحة النفسیة ؛ القاعدة اإلداریة  722المادة 

 
تجاھلك لدیك الحق في كذلك یة أو الجنسیة أو غیر ذلك ، ودیة لدیك الحق في عدم التعرض لالعتداءات الجسنفسخدمات الصحة ال كعند تلقی
 .وإھمالك
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 بعض األمثلة:ھذه قد تأخذ العدید من النماذج.  ھمالإساءة المعاملة واإل 

 إذا قام الموظف بإجراء أي اتصال فعلي معك لغایات جنسیة ■

 الجنسي. تحرشإذا تعرضت لل ■

 .وا لك في أذى عاطفيبتتسبأو  القوة في إدارة موقف یتطلب تدخالً جسدیًا موادستخأو ا ةقیطر يبأ صابةبأي إ ونفوظلما تسببإذا  ■

 .تم إساءة استخدام مواردك المالیةإذا  ■

 .شخًصا آخر ممتلكاتك الشخصیة من قبل الموظفین أو أومواردك المالیة  تم إستخدامإذا  ■

 .لفظیالیك اإذا كان الموظفین مسیئین  ■

د تؤدي القیام بشيء ما یفترض أن یفعلوا عندما یقومون برعایتھم لك ، أو إذا كانوا یفعلون شیئًا ما ال یجب علیھم القیام بھ والنتائج التي قإذا فشل الموظفون في  ■

 إلى الضرر علیك أو قد یكون من الممكن أن یزعجك.

آخر تعرض لسوء المعاملة أو اإلھمال ، إذا كنت تشعر أنك تعرضت لسوء المعاملة أو اإلھمال ، أو إذا كنت تشك في أن مستفید 
 .یجب علیك إبالغ ذلك على الفور إلى مكتب الحقوق وإلى أحد الموظفین

 

 بصمات األصابع ، الصور ، أشرطة الصوت ، أشرطة الفیدیو ، واستخدام الزجاج في اتجاه واحد
 724قانون الصحة النفسیة القسم 

من خالل زجاج   لنظر الیكابواسطة الفیدیو ، أو أن تصویرك صوتیا أو  سجیلكت، أو أن  كیتصوریحق لك عدم إعطاء بصمات األصابع ، أو 
 .بذلك أحادي االتجاه ما لم تعطي أنت أو ممثلك القانوني موافقتك المكتوبة

جیة ، یجب على ھذا جتماعیة أو عالإألغراض تعلیمیة أو إعالمیة أو ) عبر الفیدیو أو الصوت(إذا أراد شخص ما تصویرك أو تسجیلك  ■

 .إذا كنت تعترض، فلن یتم ذلك. الشخص الحصول على إذن منك

عندما ال تكون ھناك حاجة إلیھا ، أو عند خروجك، یجب إما إتالف أي بصمات أو صور فوتوغرافیة أو تسجیالت صوتیة أو فیدیو في  ■

 .سجلك أو یجب إعطاؤھا لك

وال یجوز إجراء المراقبة بالفیدیو . اض النفسیة ألغراض السالمة واألمن وتحسین الجودةألمرایمكن إجراء المراقبة بالفیدیو في مستشفى  ■

وال تستخدم . إال في المناطق المشتركة مثل الممرات ومناطق مراكز التمریض ومناطق النشاط االجتماعي داخل وحدة الطب النفسي

 .سیتم إعالمك إذا تم استخدام المراقبة. ض العالجتسجیالت المراقبة بالفیدیو المأخوذة في المناطق المشتركة ألغرا

سیتم االحتفاظ بھذا في سجالتك . مستشار الحقوق إلى التقاط صورتك /أثناء إجراء تحقیق لتحدید ما إذا كانت حقوقك قد انتھكت ، قد یحتاج مسؤول
 .السریة المحفوظة في مكتب الحقوق

 لسریةا
 946, 748قانون الصحة النفسیة القسم 

ال یمكن إعطاء معلومات عنك وعن عالجك ألي شخص إال حسب ما یقتضیھ القانون . حول عالجك النفسي سریة لمعلوماتالدیك الحق في أن تبقى 
 :ترد ھنا أمثلة على متى یمكن نشر المعلومات السریة. أو یسمح بھ

 .المحكمة یتطلب اإلفراج عن السجالت الخاصة بكإذا كان القانون أو أمر  ■
 .إذا وافقت أنت أو ممثلك القانوني ■
 .إذا لزم األمر للحصول على فوائد لك أو للحصول على تعویض عن تكلفة العالج ■
 إذا كنت بحاجة إلى متابعة الرعایة ، أو من أجل توفیر الرعایة لك ■
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 .إلیھا ألغراض البحث أو اإلحصاء ، مع بعض الضمانات فیما یتعلق بتحدید الھویةإذا كانت ھناك حاجة  ■
 .یحتاج زوجك أو أحد أقاربك الباقین على قید الحیاة إلى المعلومات للتقدم للحصول على مزایا وتلقیھاو  توفیتذا إ ■
 .رطة والشخص الذي كنت تھدد بإیذائھلھا أن یخطر الش /إذا أخبرت أخصائي الصحة النفسیة أنك ستضر بشخص آخر، فیجوز لھ ■

 
 الوصول إلى السجالت الخاصة بك

 748قانون الصحة النفسیة القسم 

. عند الطلب ، یمكنك أنت أو ممثلك القانوني قراءة أو الحصول على نسخة من كل جزء من سجلك. لدیك الحق في رؤیة سجل العالج الخاص بك
 .رسوم على تكلفة النسخ ترتب علیك دفعیقد 

 )مارس(آذار 28، فال یجوز حجب المعلومات التي تم إدخالھا في سجلك بعد ) عینت وصیًا لك(ء فوكإذا كنت بالغًا ولم تحكم المحكمة أنك غیر 
 .عنك تحت أي ظرف من الظروف 1996

مستشار حقوقك للحصول  /اتصل بمسؤول. عنك ، الطعن في قرار حجب المعلومات نوبیإذا تم منعك من الوصول إلى سجلك، یمكنك، أو شخص 
 .على معلومات حول عملیة االستئناف في الوكالة

ال . في سجلك یصحح تلك المعلوماتتعتقد أن سجلك یحتوي على معلومات غیر صحیحة ، یمكنك أو ھم وضع بیان ) أو ممثلك القانوني(إذا كنت 
 .مسبقًا یمكنك إزالة ما ھو موجود في السجل

 متیازإ
 750قانون الصحة النفسیة القسم 

 إلفصاح عنھااال یمكن ) الطبیب النفسي أو العالم النفسي أو األخصائي االجتماعي(المعلومات التي تتم مشاركتھا بینك وبین أخصائي الصحة النفسیة 
یخبرك مسبقا بأن  لنفسیةافي المحكمة، أو أي إجراءات تتعلق بالمحكمة، إال إذا كنت تشیر إلى أنھ ال بأس بذلك، أو إذا كان أخصائي الصحة 

 ).إجراءات الوصایة ، جلسات االستماع المتعلقة بالعالج غیر الطوعي: مثل(في المحكمة  ستخدامھاإالمعلومات یمكن 

 الحقوق البیئیة
 708لصحة النفسیة القسم قانون ا

 لدیك الحق في العالج في مكان نظیف وآمن
جیدة ، حرارة كافیة ، ھواء نقي ، میاه ساخنة  ا بإضاءةزودً مإذا كنت تتلقى خدمات من برنامج سكني ، یجب أن یكون المكان الذي تعیش فیھ 

 .وینبغي أیضا أن یكون خالیا من الروائح الكریھة. ، مساحة تخزین شخصیة اإلستخدام وباردة ، حمام مع خصوصیة

 
 
 
 

 الحقوق المدنیة

 330.7009من قانون الصحة النفسیة ؛ القاعدة اإلداریة  704المادة 

، والحق في عدم * * لدیك الحق في التعلیم ، والحق في التسجیل واالقتراع. حقوقك المدنیة محمیة على الرغم من أنك تتلقى خدمات الصحة النفسیة
 .فسیةنرق ،الوزن أو بسبب إعاقة جسدیة أو العمر ،اللون ،الطول ،األصل القومي ،الجنس ،الدین ،الع: التعرض للتمییز بسبب

إذا كنت تتلقى العالج في منشأة نفسیة داخلیة ، أو كنت مقیما في منزل جماعي ، یجب على الموظفین االستفسار عما إذا كنت ترغب * 
 .اع لللغائبینفي االقتراع ، وإذا كنت ترغب في ذلك یجب علیھم إجراء ترتیبات لنقلك إلى مكان االقتراع أو تقدیم اقتر

 

5 



إذا كنت تشعر بأن أي من حقوقك المدنیة . إذا كنت تعتقد أن حقوقك المدنیة قد انتھكت أثناء عالجك ، یمكنك تقدیم شكوى إلى مكتب حقوق المستفیدین
 التمییز إلى أي منقد انتھك من قبل صاحب العمل أو المالك أو مشروع تجاري ، یمكنك تقدیم شكوى ضد 

 إدارة الحقوق المدنیة في میشیغان

Capital Tower Building 110 W. Michigan Avenue, Suite 800, Lansing, MI 48933 
 VOICE: 1‐800‐482‐3604   Fax: 517‐335‐3882    TTY: 517‐335‐3881  

 المتحدةمكتب الحقوق المدنیة ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في الوالیات 

233 N. Michigan Ave., Suite 240, Chicago, IL 60601 
1019-368-VOICE 800  3818-619-FAX 202  ocrmail@hhs.gov7697 email: -537-TDD 800                

 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf  تقدیم الشكاوى على االنترنت:لمكتب الحقوق المدنیة 
 :الموقع للحصول على معلومات إضافیة ، راجع "كیفیة تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة" على

 process/index.html-complaint/complaint-a-rights/filing-vilhttps://www.hhs.gov/ci 
 

إذا كنت . یوما من وقت حدوث التمییز المزعوم 180لتقدیم شكوى إلى أي من ھذه الوكاالت یجب أن تكتب لھم في غضون : مالحظة
 .المحلیة االتحادیةال تزال غیر راض ، یمكنك أیضا رفع دعوى أمام محكمة دائرة الوالیة أو المحكمة 

 
 

 :كشخص مصاب بإعاقة عقلیة ، قد تحصل على حمایة إضافیة بموجب القوانین التالیة

 )ADA(قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
 تعدیل قانون اإلسكان العادل 
 )IDEA(قانون األفراد ذوي اإلعاقة  
 إلیوت الرسن قانون الحقوق المدنیة 

 قانون الحقوق المدنیة لألشخاص المودعین في مؤسسات
 )HIPAA( التأمین الصحي والمساءلة انون امكانیة نقل معلوماتق
 من قانون إعادة التأھیل 504المادة  
 قانون الحقوق المدنیة لإلعاقة في میشیغان 

 )ADA(الباب الثاني من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
و ینص على أنھ ال یمكن حرمان المعوقین من الخدمات . الكیانات العامة بلقِ التمییز على أساس اإلعاقة من ) ADA(یحظر الباب الثاني من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

إذا شعرت بأن حقوقك بموجب الباب الثاني قد انتھكت من قبل وكاالت حكومیة أو محلیة ، یمكنك . لألشخاص غیر المعوقینأو المشاركة في البرامج أو األنشطة المتاحة 
یكیة، لمزید من المعلومات ، أو لتقدیم شكوى ، یرجى االتصال بوزارة العدل األمر. یوما من تاریخ التمییز 180یجب أن یتم ذلك في غضون .  العدل ائرةدتقدیم شكوى إلى 

یمكنك أیًضا االتصال .  NYAV, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 20530 1425 -شعبة الحقوق المدنیة، قسم حقوق اإلعاقة 
الكتروني (ایمیل) الى أو إرسال برید    www.ada.gov/complaintلذھاب الموقع االلكتروني ا TTY: 1-800-514-0383 أو  0301-514-800-1:بـصوت

ADA.complaint@usdoj.gov. 

 )ADA(الباب الثالث من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
على أن تكون أماكن اإلقامة العامة مثل المطاعم والفنادق ومحالت البقالة ومحالت ) ADA(ینص الباب الثالث من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

إذا شعرت بأن حقوقك بموجب الباب . باإلضافة إلى أنظمة النقل المملوكة للقطاع الخاص، متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقةوما إلى ذلك ،  دالبیع بالمفر
یمكن إحالة الحاالت إلى برنامج , في بعض الظروف. العدل ائرةدالثاني قد انتھكت من قبل وكاالت حكومیة أو محلیة ، یمكنك تقدیم شكوى إلى 

 .و یمكن أیضا تطبیق الباب الثالث من خالل دعوى قضائیة خاصة. انظر العنوان وأرقام الھواتف المذكورة أعاله .للوساطة ترعاه اإلدارة

 قانون الحقوق المدنیة لألشخاص المودعین في مؤسسات
ة عندما یكون ھناك سبب یجوز للمدعي العام أن یرفع دعوى تتعلق بالحقوق المدنی ،بموجب قانون الحقوق المدنیة لألشخاص المودعین في مؤسسات

الحقوق ' معقول یدعو إلى االعتقاد بأن الظروف كبیرة بما یكفي لتعرض المقیمین لضرر جسیم و أنھا جزء من نمط أو ممارسة لحرمان المقیمین من 
 الدستوریة أو االتحادیة
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 لجلب المسألة إلى انتباه. من قانون إعادة التأھیل 504و المادة ) ADA(بما في ذلك الباب الثاني من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
  وزارة العدل ، اتصل بوزارة العدل األمریكیة ، قسم الحقوق المدنیة ،

950 Pennsylvania Ave NW, Washington, D.C. 20530, VOICE 1‐877‐218‐5228.  

 قانون تعدیل السكن العادل
وشركات العقارات فضال عن الكیانات األخرى،  الُمالّكیحظر قانون تعدیالت اإلسكان العادل التمییز من جانب مقدمي المساكن المباشرین، مثل 

من مؤسسات اإلقراض وشركات تأمین المساكن. إذا كنت تشعر أن حقوقك بموجب ھذا القانون قد انتھكت،  مثل البلدیات والمصارف أو غیرھا
الوالیات المتحدة. لمزید من المعلومات حول تقدیم الشكوى ، اتصل بقسم اإلسكان في یمكنك تقدیم شكوى إلى وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 الفدرالي Ralph Metcalfe یمي، مبنىوالتطویر الحضري ، مكتب شیكاغو اإلقل
77 West Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60604,  
VOICE: 1‐312‐353‐5680, or TTY: 1‐312‐ 3537143.  

 
  )HIPAA(قانون قابلیة التأمین الصحي للنقل والمساءلة 

 استخدام المعلومات  )HIPAA( والمساءلةقابلیة التأمین الصحي للنقل  تنظم قاعدة الخصوصیة الخاصة بقانون
 )PHI( لمحمیةا لصحیةا تلمعلومابجمعھا واالحتفاظ بھا فیما یتعلق بحالتك وعالجك. ا مقدم الخدمةالتي یقوم 

  لرعایةا مقابل لدفعأو ا لصحیةا لرعایةا تقدیمأو  لصحیةا بالحالة تتعلق لخدمةا ممقد بھا ظیحتف تمعلوماأي ھي 
 ي الخدمة الكشف عن معلومات الرعایة الصحیة الشخصیةمدق. یجب على مالفردب بطھار یمكن لتيا لصحیةا

 یوًما عند الطلب. كما یجب علیھم الكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة عندما یطلب منھم 30للفرد في غضون 
عن معلومات الصحة  مقدم الخدمةرعایة الطفل. قد یكشف ل الوالیة وكاالتالى المعاملة  سوء بموجب القانون مثل اإلبالغ عن طفل مشتبھ بھ ذلك

العامة لتسھیل العالج أو الدفع أو عملیات الرعایة الصحیة دون الحصول على إذن كتابي صریح من المریض. تتطلب أي إفصاحات أخرى عن 
د قانون الصحة النفسیة عَ عنھا. في بعض الحاالت ، یُ  لإلفصاح شخصمن ال مكتوبالمعلومات الصحیة المحمیة أن یحصل مقدم الخدمة على إذن 

مزید من إلطالع على الل مستشار حقوقك مراجعة. یرجى )HIPAA( التأمین الصحي للنقل والمساءلة أكثر حمایة للمعلومات الصحیة من قانون
 .المعلومات

 
الخدمات الصحیة  وزارةقد انتھكت ، فیمكنك تقدیم شكوى لدى  )HIPAA( التأمین الصحي للنقل والمساءلة قانونك في إذا كنت ترى أن حقوق

 :العنوان التالي عن طریق إرسال شكواك إلىاألمریكیة  واإلنسانیة
Centralized Case Management Operations, U.S. Department of Health and Human Services,  
200 Independence Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg. Washington, D.C. 20201   

على  المتوفرة ت الصحیةشكوى المعلوما إستمارة. ستحتاج إلى إرسال حزمة OCRComplaint@hhs.govأو إرسال برید إلكتروني إلى: 
 . process/index.html-acomplaint/complaint-https://www.hhs.gov/hipaa/filing: الرابط التالي على اإلنترنت

   :الرابط ترنت من خالل االنتقال إلىیمكنك أیًضا استخدام بوابة الشكاوى عبر اإلن
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf  

 

 قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة
ستماع بشأن إالمقترح أن یطلب جلسة  لفردياالذي ال یوافق على برنامج التعلیم  حد الوالدینألبموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ، یمكن 

 على العنوان: لخاصمیشیغان ، مكتب التعلیم افي التعلیم  إدارةبلتقدیم ھذا الطلب االتصال . اإلجراءات القانونیة الواجبة من إدارة التعلیم في میشیغان
608 West Allegan Street Lansing, Michigan 48909 8384-320-888 الرقم المجاني، 2979-373-517 :، ھاتف،  

 الفردي من برنامج الوساطة في التعلیم الخاص لتعلیما برنامج لحو تعاابالنز لخاصةا ةلمساعدا على للحصوا یمكن .8414-373-517 :فاكس
أو  info@msemp.orgاو إرسال برید الكتروني الى:  ،3340034-517بالرقم   لالتصاا طریق عن) MSEMP( میشیغان في صلخاا

. قرار وكالة الوالیة أمام محكمة الوالیة أو المحكمة االتحادیة ئنافإستویمكن أیضا الطعن . msemp.cenmi.org الدخول الى الموقع االلكتروني:
 على العنوان:  لمزید من المعلومات حول ھذا القانون وحقوقك ، اتصل بمكتب التعلیم الخاص والخدمات التأھیلیة ، وزارة التعلیم األمریكیة

  400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 20202-7100  7468-245 -202-1: یًا على الرقمتیمكنك االتصال صوأو. 
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 من قانون إعادة التأھیل 504المادة 
ستبعاد أي شخص مؤھل ذي إعاقة في الوالیات المتحدة من أي برنامج أو نشاط یتلقى إمن قانون إعادة التأھیل، ال یجوز  504بموجب المادة 
إذا كنت تشعر أنك قد تعرضت للتمییز من قبل وكالة تتلقى المال . اتحادیة أو تنفذه أي وكالة تنفیذیة أو خدمة البرید األمریكیةمساعدة مالیة 

 :فاكس، 3481-421-800:الزبائنخدمة  ، ,Maryland Ave. SW, Washington, DC 20202-1100 400االتحادي على،
 4536012,-202 ,2172-521-TDD: 877 ,البرید اإللكتروني :OCR@ed.gov، الرابط  تتوفر المعلومات عبر اإلنترنت على :

www.ed.gov/ocr   

 قانون إلیوت الرسن للحقوق المدنیة وقانون الحقوق المدنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعرضت للتمییز في عملك بسبب عرقك أو جنسك أو حالتك الزوجیة ، إلخ ، فإنك تتمتع بالحمایة بموجب قانون عتقد أنك وتإذا كنت مستفیًدا  ■
 ".میشیغان. والیة "إلیوت الرسن للحقوق المدنیة" الصادر عن

 ”.عاقة المدنیةقانون حقوق األشخاص ذوي اإل“بموجب تتمتع بالحمایة إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز على أساس اإلعاقة ، فأنت  ■

  للحصول على معلومات بشأن أي من ھذه القوانین، أو لتقدیم شكوى، یرجى االتصال بإدارة میشیغان للحقوق المدنیة،
110 W. Michigan Avenue, Suite 800, Lansing, Michigan 48933 ،3604-482-800-1 :الھاتف الصوتي،  

 :برید إلكتروني علىأو أرسال  www.michigan.gov/mdcrعبر اإلنترنت على الرابط: TTY (8464-878-877-1( الھاتف النصي
MDCR-INFO@michigan.gov  

 لنفسیةاحقوق العالج في جمیع بیئات الصحة : الثاني لقسما

 العالج والدعم
 7135و 7029؛ والقاعدة اإلداریة من قانون الصحة العقلیة  744و 719-707 ،705المادة 

 :ما یلي لدیك الحق
 .لماذا یتم عالجك وما ھو عالجك بین لكیُ  أن ■

یجب . ختیارك في عملیة التطویرإ فيوالمھنیین  مستشارینلالمشاركة في تطویر خطة الخدمة الخاصة بك وإشراك أفراد األسرة واألصدقاء وا ■

 .ختیارك في سجل قضیتكإستبعاد شخص من إتوثیق تبریر 

أقل من سبعة مدة لوضع خطة الخدمة الخاصة بك في غضون سبعة أیام من بدء الخدمة أو قبل الخروج أو الخروج إذا كنت في المستشفى  ■

 .أیام

اآلخرین لتقدیم الخدمات لك، إذا كنت تتلقى خدمات من برنامج خدمات  لنفسیةاأن تختار، ضمن حدود معینة، الطبیب أو مھنیي الصحة  ■

 .الصحة النفسیة المجتمعیة أو مستشفى مرخص

 .أن تكون على علم بالتقدم المحرز، شفھیا وكتابیا، على فترات معقولة وبطریقة مناسبة لحالتك ■

 :عملیة جراحیة إال إذا تم الحصول على موافقة من واحد على األقل مما یليعدم إجراء  ■

 سنة ولیس لدیك وصي ألغراض طبیة، 18أنت ، إذا كان عمرك أكثر من وافقتك م ►

 ،دنیةبو یةنقانو صایةووالدیك مع  تكون بموافقةفسنة ،  18إذا كان عمرك أقل من  ►

  الجراحة، إجراء لموافقة علىالوصي الخاص بك الذي لدیھ السلطة القانونیة ل ►
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 أو .ممثل مخول لمنح الموافقة بموجب توكیل دائم أو توجیھ مسبق آخر ►

       إذا كانت حیاتك مھددة ولیس ھناك وقت للحصول على الموافقة ، یمكن إجراء الجراحة بدون موافقة بعد أن تم توثیق الضرورة ►
 .إدخال الوثائق في السجل الخاص بكالطبیة لإلجراء وتم 

 .الجراحة ضروریة ، وال یمكن العثور على الشخص المناسب إلعطاء الموافقة ، وتوافق المحكمة الوصیة على الجراحة ►

 لیإ إلحالةا دةمساع میدلتق نفیوظللم دةمساع،  حتاجت تکن، وإذا لمتاحةا لصحیةا تماولمعلوا رةألسا میظتن تمادبخ ًراشعاإ كءاطعإأن یتم  ■
بأي شكل من األشكال على طلب أو عدم طلب خدمات تنظیم األسرة أو  النفسیةستالمك لخدمات الصحة إ. ال یعتمد تمادلخا لمثل ھذهمي دمق

 حیةالمعلومات الص
 .ذلك لىا حاجةبعلى الحصول على العالج بالوسائل الروحیة إذا كنت  كتعدمسابالموظفین  قومیأن  ■
 .حالتك بھ ما تسمحبحسب ومن الحریة  تحظى فیھ بقدر لمكان الذياالعالج في  ن تتلقىأ ■

یتم الحصول غیبوبة، ما لم  أو غیرھا من اإلجراءات التي تھدف إلى إنتاج تشنجات أو) ECT( العالج بالصدمات الكھربائیة ن ال تتلقىأ ■

 :على موافقة من

 سنة ولیس لدیك وصي ألغراض طبیة، 18أنت ، إذا كان عمرك أكثر من وافقتك م ►

 ، دنیةوب یةقانون صایةوالدیك مع و تكون بموافقةسنة ، ف 18إذا كان عمرك أقل من  ►

 ،)ECT(الوصي الذي لدیھ السلطة القانونیة للموافقة على العالج بالصدمات الكھربائیة  ►

 أو توجیھ مسبق آخر. من على وجھ التحدید بموجب توكیل دائم )ECT(معتمد للموافقة على العالج بالصدمات الكھربائیة ممثل  ►
 الخدمات عن طریق تقدیم طلب إلى المدیر التنفیذي لبرنامج خدمات الصحة النفسیة المجتمعیةتقدیم للحصول على رأي ثاٍن إذا تم رفض  ■

 

 على الشخص رتكزملا التخطیط
 712قانون الصحة النفسیة القسم 

 نفسیةلأو العالج الذي تتلقاه من نظام الصحة ا/یتطلب قانون الصحة النفسیة اتباع نھج یركز على الشخص لتخطیط واختیار وتقدیم الدعم والخدمات و
 ).الجھات بموجب عقد مع أي من ھذهالنفسیة  برامج الصحة النفسیة المجتمعیة ومستشفیات األمراض النفسیة ومقدمي خدمات الصحة(العام 

 ؟ مرتكز على الشخصلما ھو التخطیط ا
في تطویرھا،  أنت على الشخص یعني أن العالج الذي تتلقاه سوف یتكون من أنشطة تعتقد أنھا سوف تساعدك، أو التي تساعد مرتكزلالتخطیط ا

سیشجع الموظفون المعنیون بعالجك على تقدیم . ستحدد ھذه العملیة الدعم الذي تریده أو تحتاج إلیھ لتحقیق مستقبلك المطلوب. والتي تلبي أھدافك
 .مالحظاتك حول ھذه الدعم، والتقدم الذي أحرزتھ، وأي تغییرات تعتقد أنھا ستجعل عالجك أكثر فعالیة

 :على الشخص مرتكزةالھناك أربعة أجزاء أساسیة في العملیة 
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 .تحدید المستقبل الذي تریده ■
ستكون جزًءا من تحدید المعلومات . مستقبلك ومساعدتك على التخطیط لھاألمر متروك لك الختیار األفراد الذین سیساعدون في تحدید 

التي یتم مشاركتھا أو عدم مشاركتھا في االجتماع. ستكون قادًرا على اختیار، في حدود المعقول، األوقات والمكان التي ترغب في عقد 
 ستستغرقھا.لتحدید محتوى االجتماعات والمدة التي و جتماعات لتخطیط عالجك،إلا

 .التخطیط للمستقبل الذي تریده ■
تبادل المعلومات حول قدراتك ونقاط قوتك ومھاراتك، ، ستحاول االجتماعات التي تعقد للتخطیط لمستقبلك اكتشاف ما ھو مھم بالنسبة لك

ٍ  لمعرفة احتیاجاتك واتخاذ القرار التي یجب أن تكون خرى أألمن أھدافك المرغوبة سیتم تحقیقھا على المدى القصیر و بخصوص أّي
 .لتحقیق ھذه األھداف الالّزمة ستحدد أنت وفریق الدعم االستراتیجیات طویلة األجل. ثم،

 .العثور على الدعم والخدمات التي سوف یستغرق لتحقیق مستقبلك المطلوب ■
النفسیة العامة الذي قد یكون متاًحا للمساعدة في تتمكن من استخدام الموارد في شبكة عائلتك وأصدقائك ومجتمعك ، ونظام الصحة سوف 

تحقیق النتائج المرجوة. سوف تكون قادًرا على اختیار الدعم والخدمات المراد تقدیمھا، من الموارد المتاحة، والمساعدة في تحدید من 
 .سیقوم بماذا ومتى وكیف

 .الحصول على ردود فعل منتظمة على العالج الخاص بك ■
لملف الخاص یجب أن یتم ذلك بشكل غیر رسمي، وبشكل منتظم ، مع مدیر ا. ة لك لتلقي ردود الفعل على التقدم المحرزمن المھم بالنسب

) حول كیفیة تقدیم الدعم والخدمات، ورضاك عن تسلیمھا، والتقدم نحو تحقیق النتائج المرجوة. یجب استخدام المعلومات الدعم (منسق بك
 ت ضروریة في الدعم والخدمات التي تتلقاھا.التي تقدمھا إلجراء أي تغییرا

 .تحسینات في تقدیم الخدمات للجمیعالیجب أن تتاح لك أیًضا فرصة التعبیر عن رأیك رسمیًا حول الدعم والخدمات التي تتلقاھا حتى یمكن إجراء 

والخدمات الخاصة بك أو عن أي شخص قد یكون قد قدمھا. اتصل إضافة إلى ذلك ، یحق لك دائًما تقدیم شكاوى رسمیة حول كیفیة تقدیم الدعم 
 بمسؤول / مستشار حقوقك إذا كنت ترغب في القیام بذلك.

 مرتكز على الشخصالتخطیط الأسئلة قد ترغب في طرحھا حول 

 على الشخص ؟ لمرتكزامن یجب أن یحضر اجتماع التخطیط 
 .)لملفامدیر (أنت ، ومنسق الدعم الخاص بك 

 ؟أیضا ذلك الذي یمكن أن یشملمن 
قد ترغب في دعوة أفراد العائلة، وزمالء العمل، األصدقاء، المدرس، المدرب، الموظفین، وغیرھم من األشخاص الذین یعرفونك جیًدا 

رض أو ) أیًضا دعوة ممملف(مدیر ال الخاص بك والذین تشعر باالرتیاح لمشاركة المعلومات الشخصیة معھم. قد یقترح منسق الدعم
 لدیھ معلومات للمساعدة في التخطیط واتخاذ القرار.والذیمعالج طبیعي أو فریق رعایة مباشر، 

 ما ھي أنواع النتائج التي تتم مناقشتھا ؟
 :ما یلي” النتائج“یمكن أن تشمل 

 وجود عالقات إیجابیة مع أفراد األسرة،
 المشاركة في األنشطة والفعالیات المجتمعیة،

العیش في مكان بمفردك، أو الحصول  ،)مثل الذھاب إلى المدرسة، العمل، التطوع(مع یومك،  ثمرٌ مو فٌ تجده ھادالقیام بما 
 .على مساعدة من األشخاص الذین تختارھم
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 ؟على الشخص  لمرتكزاھل ھناك حدود للتخطیط 
أو العالج وال الكمیة التي قد ترغب في الحصول علیھا یمكن أن یقدمھا نظام /والخدمات وال یضمن أن الدعم على الشخص  لمرتكزاالتخطیط 
والقواعد واألنظمة التي تحكم  ،والتوظیف) مثل التمویل (یعتمد على الموارد المتاحة  لنفسیةاما یوفره النظام العام للصحة . العام لنفسیةاالصحة 

 .ومالءمتھ وسالمتھأو العالج البرنامج فیما یتعلق بجدوى ھذا الدعم ) مدراء( أو البرنامج أو رأي مدیر/البرنامج أو نظام التمویل، و

 أسئلة قد ترغب في طرحھا حول الدواء الخاص بك

 التي الُمدَرجة أدناه بعض األسئلةوفي . ھِ تعلیماتلإذا تم إعطاءك الدواء من قبل طبیبك، فستحتاج إلى تناولھ وفقًا 
 بحیث یمكنك الحصول على المعلومات التي تحتاج إلیھا لجعلھا طلبھا من الطبیب أو الممرضة قد ترغب في 
 فعالة قدر اإلمكان. 

 لماذا یجب أن آخذ ھذا الدواء ؟
 ؟ خدهُ آماذا سیحدث إذا لم 

 بدون دواء؟ جلَ عاأُ ھل یمكنني أن 
سم الدواء الموصوف إما ھو  ؟نٍ أتناول الدواء، ھل یمكنني الحصول على رأي ثاقبل أن أبدأ بتناول أي دواء أو حتى لو كنت ال 

 لي؟
 ھل سیؤثر ذلك على أي مشاكل طبیة أو جسدیة أخرى لدي؟ أن یجعلني أشعر؟ ما ھي اآلثار الجانبیة للدواء؟ فترضیُ كیف 

 ھل ھناك آثار جانبیة یجب أن أبلغ عنھا فوراً؟
 الذي كنت أتناولھ قبل ھذا؟ ھل ھو مشابھ أو مختلف عن الدواء

 كم یجب أن آخذ؟ كم مرة في الیوم؟ في أي وقت من الیوم؟ قبل أو بعد وجبات الطعام؟
 ماذا سیحدث لو أخذت الكثیر؟

  ھل ھناك أي طعام أو مشروب آخر یجب تجنبھ؟ ھل من الممكن أن أشرب الكحول أو البیرة عند تناول ھذا الدواء؟
 یجب أن أتجنبھا عند تناول ھذا الدواء؟ھل ھناك أدویة أخرى 

 أو قدرتي على المشاركة في الجنس؟/ھل سیؤثر ھذا الدواء على اھتمامي و
 كم من الوقت سأحتاج إلى تناول ھذا الدواء؟

 لي ؟ فعلیإذا أخذت ھذا الدواء لفترة طویلة ، ماذا یمكن أن 
 یمكن القیام بشيءھل  من تناول ھذا الدواء؟ TDالحركة المتأخر خلل ب إلصابةا؟ ھل یمكنني ) TD(ما ھو خلل الحركة المتأخر 

 ؟ لتجنب ھذا
 

 :للنساء في سنوات الحمل
 ھل سیؤثر ھذا على الدورة الشھریة ؟

 ھل یجب أن آخذ حبوب منع الحمل أثناء تناول ھذا الدواء ؟
 طفلي ؟إذا حملت أثناء تناول ھذا الدواء، ھل یمكن أن یكون لھ أي تأثیر على 

 أثناء التمریض ؟ تناولھُ أھل یجب أن 
 ھل یجب أن أقود أو أشغل اآلالت أثناء تناول ھذا الدواء ؟
 ھل ھناك أي شيء آخر یجب أن أعرفھ عن ھذا الدواء ؟

 كم مرة ستراجع معي ما یفعلھ الدواء ؟
 إلى تناول ھذا الدواء ؟ متى سأحتاج
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 عند دخولك أو خروجك من مستشفى أو وحدة لألمراض النفسیة حقوقك: القسم الثالث

 لدخول الى المستشفى اعملیة 

 فیحق لك:مستشفى أو وحدة للطب النفسي ،  دخولك الى إذا تم قبول

 .إلجراء مكالمتین على األقل ■
 .دخولك ، ومرة أخرى مرة واحدة على األقل في السنة نمساعة  24في غضون  فسينإجراء فحص بدني و ■

 من قانون الصحة النفسیة   420-410المادتان: طوعي

الوصي  دخولك بطلب مقدم من قبل (تعترف أنت بنفسك) ، أو یتم قبول أساس طوعيمستشفى أو وحدة للطب النفسي على  دخولك الى إذا تم قبول
 :مایلي علیك (مع موافقتك)، یحق لك

 .بیان مكتوب یشرح حقك في الموافقة على العالج، أو سحب تلك الموافقة، وعواقب كل منھا ■
 .إلعطاء إشعار خطي عن نیتك لمغادرة المستشفى ■

ذلك ، إذا قرر مدیر  لى الرغمع). والعطالتباستثناء األحد (أیام ) 3(في غضون ثالثة  روجكخبعد تقدیم طلبك خطیا ، یجب أن یتم 
غیر الطوعي یجب علیك البقاء في المستشفى حتى یتم اتخاذ قرار  بقائكلالمحكمة  قدم بطلب الىتالمستشفى أنك بحاجة إلى العالج و

 .بشأن عالجك من قبل المحكمة
 .لخدماتعند اكتمال العالج أو عندما ال تكون بحاجة إلى ا روجك من المستشفىخأن یتم  ■
في برنامج خدمات الصحة النفسیة المجتمعیة ال تعتقد أنك بحاجة  لدخول الى المستشفىاإذا كانت وحدة فحص ما قبل  نٍ لطلب رأي ثا ■

 .للذھاب إلى المستشفى

 498؛  450-423المواد قسام من قانون الصحة العقلیة ا :غیر الطوعي

 ، فلدیك الحقوق التالیة: للدخول الغیر طوعيإذا تم إحضارك إلى المستشفى 

 كمریض طوعي إدخالك أن یتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في أن یتم قبول ■
 .كننسخ من تقاریر األطباء الذین یفحصولى عنسخة من الطلب أو العریضة التي تقول أنك تحتاج إلى عالج و صولك علىح ■
ساعة بعد قبولك وشرح جمیع حقوقك أثناء  24وب یوضح أنھ سیتم فحصك من قبل طبیب نفسي في غضون بیان مكت صولك علىح ■

 :العملیة غیر الطوعیة بما في ذلك
o قضائیة كاملة. إستماع إلى جلسة 
o .أن یمثلھ محام 
o .حضور الجلسة 
o إلى المحاكمة أمام ھیئة محلفین 
o إلى فحص سریري مستقل  

 .الموظفین، إذا كنت ترغب في ذلك، إبالغ عائلتك عن دخولك إلى المستشفى قومیأن  ■
 أن یقوم موظفو تلك الوحدة بإتماملى ع، لدخول الى المستشفىاإذا أخذتك الشرطة إلى الحجز الوقائي وأحضرتك إلى وحدة فحص ما قبل  ■

في غرفة الطوارئ ما یصل  لفحوصاتاقد تستغرق . للتأخیرما لم یكن ھناك سبب طبي موثق ) 2(الفحص لك في غضون ساعتین  إجراء
 .ساعة 24إلى 
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 بمجرد قبول. لدخول الى المستشفىانفسي لتحدید ما إذا كنت بحاجة إلى خصائي أمن قبل طبیب أو طبیب نفساني أو طبیب  حصكفأن یتم  ■
 ”).شھادة(“، سیقوم الطبیب النفسي بإكمال الفحص الثاني إدخالك الى المستشفى

رفض الدواء قبل جلسة االستماع الخاصة بك إال إذا قرر الطبیب أنك بحاجة إلیھ لمنعك من إیذاء نفسك أو اآلخرین جسدیا أو إذا مكنك ی ■
 .ي أنك توافق على دخول المستشفىإذا وافقت على الدواء أو العالج قبل جلسة المحكمة ، فھذا ال یعن. كانت حیاتك في خطر

 :بعد تقدیم عریضة وشھادة سریریة إلى المحكمة ، لدیك) ھذا ال یشمل أیام األحد واألعیاد(ساعة  72في غضون 

 :الحق في عقد اجتماع للتأجیل مع ■
o ،مستشارك القانوني المعین 
o ،عضو فریق عالج یعینھ مدیر المستشفى 
o  المحلي،عامل صحي مختص في المجتمع 
o من اختیارك لیكون حاضًرا شخص 

 :بمشاركة الخطة ، بما في ذلك) قد یشارك بعض األعضاء عن طریق الھاتف(سیقوم الفریق  جتماعإلفي ھذا ا
 .الخطة المقترحة للخدمة في المستشفى ■
 .الخطة المقترحة للخدمة في المجتمع ■
 .طبیعة وعواقب عملیة االستشفاء غیر الطوعي ■
سیتم التعامل معك كمریض تطوعي خالل ھذا الوقت، ). یوما 90أو  60(مؤقتا ) تأخیر(الحق في طلب تأجیل جلسة المحكمة الخاصة بك  ■

 ”.التأجیل“ومع ذلك ، یحق لك طلب جلسة استماع في أي وقت خالل فترة 

 لنفسیةامن قانون الصحة  463و  452المادتان  :جلسات المحكمة

 :، لدیك الحقوق التالیة فیما یتعلق بجلسات المحكمة ریضةلعالب طموضوع نت أإذا كنت 

 بعد تلقي المحكمة) وھذا ال یشمل أیام األحد أو العطالت(أن تعقد جلسة المحكمة الخاصة بك على الفور، ولكن لیس أكثر من سبعة أیام  ■
 .من الشھادات ثنتینإولب طال عریضة

إذا كنت ال تستطیع تحمل تكالیف . محام مثلكیھذه ، لدیك الحق في أن  لمحكمةاخالل جلسة . مةحاضرا في جمیع جلسات المحك كونتأن  ■
ً ستعین محامي  ً  ،یجب على محامیك أن یتشاور معك .المحكمة لك محامیا ساعة على األقل من الموعد المحدد لجلسة  24قبل  ،شخصیا
الخاصة بك عن طریق التوقیع على تنازل یشھد علیھ المستشار القانوني  محكمةلیمكنك اختیار التنازل عن الحق في حضور جلسة ا. (المحكمة

 ).الخاص بك ویودع لدى المحكمة
 )456في المستشفى كلما أمكن ، بدال من المحكمة (المادة  المحكمةأن تعقد جلسة  ■
 ھیئة محلفینمام أبمحاكمة  لمطالبةا ■
 .تقدیم المستندات والشھود واستجواب الشھود ■
نفسي مرخص من  خصائيأ من قبل طبیب أو طبیب نفسي أو طبیب، على نفقة عامة إذا لزم األمر، على تقییم سریري مستقل الحصول ■

 .)األولى المقررة أو في الجلسة األولى المقررة قبل أن یؤدي الشاھد األول الیمین المحكمة یجب علیك طلب ذلك قبل جلسة. (اختیارك
 .نسخة من أمر المحكمة لحصول علىا ■

طرح األسئلة حول العالج الخاص بك، والمشاركة  مع ذلك ، لدیك الحق في .فإنك ال تملك الحق في رفض العالجعندما تتلقى أمًرا من المحكمة ، 
، على الشفاء كإذا كنت تعتقد أن عالجك ال یساعد. اآلخرین لنفسیةاطبیبك أو مھنیي الصحة  مة الخاصة بك ، ومناقشة ذلك معفي تطویر خطة الخد

 .مراجعة خطة العالج الخاصة بك یمكنك طلب
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 لنفسیةا أ من قانون الصحة 485و  482المادتان  :المراجعة الدوریة

، لدیك الحق في مراجعة منتظمة  خارجیة في عیادة المحكمة لمواصلة العالج غیر الطوعي ، سواء في المستشفى أو كمریضإذا كان لدیك أمر من 
یجب أن تقدم لك نتائج . عد ذلكبأشھر ) 6(أشھر من تاریخ أمر المحكمة وكل ستة ) 6(ستة  كل یجب أن تتم ھذه المراجعة. وكافیة وسریعة لحالتك

 .لخروج من المستشفىلھذه المراجعات في غضون خمسة أیام من تاریخ جعلھا جزًءا من سجلك ویجب إعالمك بحقك في تقدیم طلب 

 لخروج ل باإلضافة إلى جلسة االستماع ھذه ، یمكنك تقدیم طلب إلى المحكمة. ، یحق لك عقد جلسة استماع ةیالدور لمراجعةاإذا اعترضت على نتائج 
إذا قررت المحكمة ، بعد أي من جلسات االستماع ھذه ، أنك . األصليأمر المحكمة شھرا من تاریخ  12مرة واحدة في كل فترة  العالج من برنامج

 .إخراجك من المستشفىلم تعد بحاجة إلى العالج ، سیتم 

 حقوق القاصرین
 م 498 القسم قانون الصحة النفسیة

ً  17و 14بین (عاماً أو أكثر  14إذا كنت قاصراً في سن  ال (في العیادات الخارجیة والحصول علیھا  لنفسیةا، یحق لك طلب خدمات الصحة ) عاما
ل أشھر لك 4جلسة أو  12تقتصر ھذه الخدمات على . دون موافقة أو علم والدیك أو ولي أمرك) تشمل العالج النفسي أو خدمات إحالة إنھاء الحمل

 .طلب

ً  17و 14بین (عاماً أو أكثر  14إذا كان عمرك قاصراً  لالعتراض  للمستشفى یوماً من دخولك 30، یمكنك أن تكتب إلى المحكمة في غضون ) عاما
حاجتك إلى یوما من الوقت الذي تتلقى فیھ مراجعة خطیة من الطاقم السریري بشأن  30یمكنك القیام بذلك مرة أخرى في غضون . على دخولك

 .استمرار العالج في المستشفى

أیام ، فیمكنك إبالغ أحد موظفي المستشفى برغبتك في االعتراض على دخولك  7مر وتم إدخالك إلى المستشفى ألكثر من إذا كنت قاصًرا من أي عُ 
إذا لم یفعل أحد ذلك ، فاطلب مراجعة . الموظفین مساعدتك في تقدیم اعتراضك بشكل صحیح على دخول المستشفى حدأیجب على . المستشفى

أیام بموجب أمر مشترك  10إذا تم إعادة إدخالك إلى المستشفى لمدة تزید عن . مستشار الحقوق الذي سیساعدك في الحصول على شخص یساعدك
، یجب على المحكمة جدولة م یكن لدیك اعتراضلإذا . مك بحقك في تقدیم اعتراض على دخولك المستشفىالعالج البدیل ، یجب إعال/باالستشفاء

 .جلسة استماع لتحدید ما إذا كنت ال تزال بحاجة إلى العالج

 الى الخدمات  حقوق الوصول: القسم الرابع
 لبریدا

 726القسم  لنفسیةاقانون الصحة 

، سوف تحصل على مواد لبت ذلكطإذا لم یكن لدیك دخل، وإذا . أي شخص آخر أو قراءتھ. فتحھ من قِبللدیك الحق في تلقي وإرسال البرید دون 
 .الكتابة وعدد معقول من الطوابع

 لھاتفا
 726القسم  لنفسیةاقانون الصحة 
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 .إذا لم یكن لدیك دخل، سیتم توفیر مبلغ معقول من األموال بحیث یمكنك استخدام الھاتف. انفرادلدیك الحق في التحدث على الھاتف على 

 الزوار
 7135؛ والقاعدة اإلداریة  748و 726و 715المواد  لنفسیةقانون الصحة ا

أو الكاھن أو الحاخام  لقساأو زیارة ) إذا كان لدیك طبیب(یمكنك أن تطلب زیارة الطبیب الخاص بك . الزوار من اختیارك ستقبالإلدیك الحق في 
 .أو آخرین حول المسائل القانونیة دون أي قیود وفي أي وقت ع المحكمةمیحق لك التحدث مع محامیك أو . أو المستشار الروحي في أوقات معقولة

 والمعلومات واألخبار الترفیھیھ لموادا
 7139؛ القاعدة اإلداریة  704المادة قانون الصحة النفسیة 

صحیفة، شراء المجالت، الكتب التي تختارھا، ما لم تكن مقیدة بخطة خدمتك أو مقیدة بشكل عام بقواعد ب تزویدكفي مشاھدة التلفزیون، لدیك الحق 
 البرنامج.

 الدین
 704قانون الصحة النفسیة القسم 

ال یمكن إرغامك على الذھاب إلى حدث دیني إذا كنت ال ترغب في ذلك ، كما ال یمكن مطالبتك باالستماع إلى البرامج . عائرك الدینیة أو معتقداتكشلدیك الحق في ممارسة 
 .الدینیة أو مشاھدتھا في اإلذاعة أو التلفزیون

 
 الملكیة الشخصیة

 

 7009؛ القاعدة اإلداریة  728قانون الصحة النفسیة المادة 

 لدیك الحق في مایلي:
 بأشیائك الخاصة حتفاظإلمالبسك وا ءاارتد ■
 .تفقد ممتلكاتك الشخصیة في أوقات معقولة ■
 .، لممتلكاتك التي تحتفظ بھا المنشأةأنت الحصول على إیصال معطى لك، ولشخص تعینھ ■

 المستشفى.إلیك عند خروجك من  لممتلكاتاما لم یكن ذلك غیر قانوني ، یجب أن تعاد ھذه 
 .لدیك مساحة معقولة لتخزین متعلقاتك الشخصیةكون ی ■
إذا كانت متعلقاتك قد تم  یمافمشاھدة  متعلقاتك إال إذا كان ذلك جزءاً من خطة خدمتك أو ما لم یكن ھناك سبب وجیھ ؛ تم تفتیشیال ن أ ■

 .في سجلك لتفتیشاكتابة سبب ن یتم أ؛ و تفتیشھا

 :قد تحد خطة الخدمة الخاصة بك من ھذا الحق لألسباب التالیة
 .أو التدمیر لفقدانامن السرقة أو  لحمایة الممتلكات التي قد تكون قد أحضرتھا معك ■
 .لمنعك من إیذاء نفسك أو اآلخرین جسدیا ■

 .سبب القید وتاریخ انتھاء صالحیتھ) وممثلك القانوني(یجب أن تعطى أنت 

 المال
   736-730المواد  لنفسیةاقانون الصحة 

 :ما یلي ، لدیك الحق في لوالیةاإذا كنت في مستشفى لألمراض النفسیة تدیرھا 
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األعمال المنزلیة ب القیام ومع ذلك ، لن تدفع لك تكالیف. علیك العمل رضَ لذي توافق على القیام بھ إذا عُ مقابل العمل ا یُدفع لك أن ■
 .مجموعة صغیرة ترتیبات معیشة أو العمل الذي ھو جزء من) خاص بكالسریر المثل إعداد (الشخصیة 

 .تستخدم لدفع ثمن العالج الخاص بكلأكثر من نصف أي أموال تكسبھا دفع یك عللیس  ■
 .ةومعقول ةسھلبطریقة الوصول إلى ھذا الحساب  مكنكوی التي تعالج فیھا ظ بأموالك في حساب باسمك في المنشأةاحتفإلا ■
 الذي یمكن تحتفظ بھ معكتحد من مبلغ المال  فیھا أن التي تعالج المنشأةقواعد لیمكن . تریدأن تنفق أموالك كما  ■

 .محدد في أي وقت
 .خروجك من المستشفىلدیك المال في الحساب المعطى لك عندما یتم أن یكون  ■

 وكما یلي  قد تكون ھذه الحقوق محدودة
 للتعامل مع المال الذي تتلقاه من الضمان االجتماعيإذا قالت الحكومة األمریكیة أنك بحاجة إلى شخص  ■

 ، أوشخص یمثلك لیستلم المبلغ وقد عیّنت لك 
 .كیفیة إنفاق أموالك تحدیدأو وصي لدیھ السلطة للحفظ اموالك إذا كان لدیك وصي  ■

 حریة التنقل

 یةنفسلامن قانون الصحة  744و 742و 740المواد 

ھذا الحق أو تقییده أكثر مما ھو ضروري لتوفیر خدمات الصحة النفسیة لك، لمنعك من إصابة  تحدیدال یمكن . متیازاً إ یسول ،حقھو حریة التنقل  إن
تخاذ إیمكن فأو السجن،  حبسنقلك من الإذا تم قبولك بأمر من محكمة جنائیة أو تم . نفسك أو اآلخرین، أو لمنع حدوث أضرار جسیمة في الممتلكات

في السجل  ھاوأسباب ة إلستمرار ھذه القیودالمتوقع فترةالطول ، یجب كتابة إذا كانت ھناك قیود على حریتك في التنقل. المناسبة االحتیاطات األمنیة
 .د أسبابھا موجودةیجب إزالة القیود عندما ال تعُ . الخاص بك

 ):عزلة(ضع في غرفة مغلقة إذا كنت في مستشفى لألمراض النفسیة أو مؤسسة مرخصة لرعایة األطفال، یمكنك فقط أن تو
■  ً  .لیمنعك من إیذاء اآلخرین جسدیا
 .لمنعك من التسبب في أضرار كبیرة في الممتلكات ■

 :بما یلي ك جسدیاً إال إذا سمحت قواعد ضمان المنشأة، فال یجوز تقییدكمقیم في مستشفىإذا كنت مقیماً في العیادات الداخلیة أو 
 .اآلخرین جسدیالمنعك من إیذاء نفسك أو  ■
 .لمنعك من التسبب في أضرار كبیرة في الممتلكات ■

أو في أماكن اإلقامة ضمان حمایة بعض الحقوق ) المستشفى( المرضى الداخلیینمتلقین الذین یتلقون خدمات ة للنفسییكفل قانون الصحة ال
الموافقة علیھا في خطة ) أو ممثلك القانوني(إذا تم فرض قیود، یجب علیك . قد تكون ھذه الحقوق محدودة بسبب طبیعة عالجك. األساسیة

من قبل ) ستخدام الھاتف، أو الممتلكات التي قد ال تكون لدیكإمثل ساعات الزیارة، (یمكن تحدید القیود العامة التي تنطبق على الجمیع . الخدمة
 .القیود في مكان یمكن رؤیتھ بسھولةیجب نشر ھذه . اإلقامة أو الوحدة ، إذا سمح باإلقامةمكان 
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 اإلجراءات إستئنافالطعن أو و حقوق شكاوى المتلقي: القسم الخامس
  

  تقدیم شكوى حقوق المستلم
 776قانون الصحة النفسیة القسم 

أي شخص آخر نیابة عنك تقدیم شكوى بخصوص حقوق یجب علیك أنت أو ف، ھكانتھإ تم أي حق مذكور في ھذا الكتیب قدإذا كنت تعتقد أن 
ستمارة شكوى حقوق إأو زیارتھ، أو عن طریق ملء  )Rights Office( یمكنك القیام بذلك عن طریق االتصال بمكتب الحقوق. المستلمین

من مكتب حقوقك المحلي، أو عبر و أتتلقى الخدمات،  كنت شكوى الحقوق أینما إستمارةتتوفر نسخ من . المستلمین وإعادتھا إلى مكتب الحقوق
 شكوى حقوق المتلقي إستمارة رابط؛ انقر على  www.michigan.gov/recipientrightsاإلنترنت على موقع مكتب حقوق المتلقي: 

)Recipient Rights Complaint Form( .مستشار ھذه الوكالة في الجزء الخلفي من  /سم ورقم ھاتف مسؤول الحقوقإ یمكن العثور على
 .ھذا الكتیب وسیتم نشره بوضوح في المكان الذي تتلقى فیھ العالج

دفاع  مستشار الحقوق ؛ یمكنك أیًضا االتصال بأحد المنظمات ال /إذا كنت ترغب في المساعدة في كتابة شكواك ، یمكن أن یساعدك مسؤول الحقوق
 .قد یساعدك الموظفون في المكان الذي تتلقى فیھ الخدمة. المدرجة في القسم السابع من ھذا الكتاب للحصول على المساعدة عن الحقوق

 التحقیق في شكواتك
 776قانون الصحة النفسیة القسم 

ستخبرك . بعد تلقي شكواك ، سیرسل لك مكتب الحقوق رسالة تشیر إلى استالم شكواك وتقدیم نسخة من الشكوىأیام عمل ) 5(في غضون خمسة 
 .ھذه الرسالة أیًضا بما سیفعلھ مكتب الحقوق بشكواك

المناسبة التي یجب  ما إذا كانت حقوقك قد انتھكت، وسیتم تقدیم توصیات بشأن اإلجراءاتفیإذا تحقق مكتب الحقوق في شكواك، سیتم اتخاذ قرار 
سوف تحصل على تقریر . یوًما بعد استالم شكواك 90یجب أال تستغرق ھذه العملیة أكثر من . تخاذھا لتصحیح االنتھاكإالمستشفى /على الوكالة

ج التحقیق إلى مدیر وعند اكتمال التحقیق، سیقدم مكتب الحقوق تقریراً عن نتائ. یوما حتى االنتھاء من التحقیق 30كل  شكوىال وضعیة خطي عن
 .أیام عمل بعد تلقي ھذا التقریر، یجب على المدیر تزویدك بتقریر موجز مكتوب 10في غضون . المستشفى/الوكالة

سیخبرك التقریر الموجز عن التحقیق ، ویخبرك ما إذا كان مكتب الحقوق قد قرر أن حقوقك قد انتھكت، ویخبرك بأي توصیات یقدمھا مكتب 
وسوف توفر لك . تخذھا المدیر أو سیتخذھا لحل شكواكإإذا تم تحدید وجود انتھاك للحقوق، سیخبرك ھذا التقریر أیًضا باإلجراءات التي . الحقوق

مختلفًا تابعة إذا كان اإلجراء المتخذ إذا لم یتم إكمال اإلجراء عند استالم التقریر الموجز، سیتم تقدیم رسالة مُ . اإلستئنافأیضا معلومات عن عملیة 
 .عما ھو محدد في التقریر السابق

 ستئنافاإلالطعن أوحقوق 

 786-784یة نفسمواد قانون الصحة ال

 المحلیة ستئنافلجنة اإل مراجعة
 :في الحاالت التالیة اإلستئنافالطعن أوعند استالم التقریر الموجز ، یمكنك تقدیم 

 نتائج مكتب الحقوق أنت غیر راٍض عن  ■
 مقدم الخدمةاإلجراء المتخذ أو المقترح من قبل أنت ال توافق على  ■
 لمناسبا لوقتا في لتحقیقا ینھيأو  أیبد لم نإلنساا قحقو مكتبأن  تعتقد ■
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 ستشاریة التي قد تساعدك أیًضاالمنظمات اإل: القسم السادس

سیتم . للتقریر الموجز إیوماً من تاریخ 45المحلیة في غضون  ستئنافاتستالمھ من قبل لجنة اإلإخطیاً وأن یتم  ستئنافاإلالطعن أو یجب أن یكون 
ستئناف الخاص بك، یمكن أن یساعدك مسؤول ا كنت ترید المساعدة في كتابة اإلإذ. ستئناف إلیك في التقریر الموجزدیم اإلتقدیم معلومات عن كیفیة تق

ً مستشار الحقوق لدیك /الحقوق المدرجة في القسم السابع من ھذا الكتاب للحصول على  دفاع  عن الحقوقالمنظمات االتصال بإحدى  ؛ یمكنك أیضا
أیام عمل بعد تلقي االستئناف الخاص بك، ستقوم لجنة الطعون بمراجعة الطلب لمعرفة ما إذا كان یفي بالمتطلبات، ) 5(في غضون خمسة . المساعدة

ن مكتب الحقوق واتخاذ یوما لمراجعة ملف القضیة المقدم م 25ثم أمام ھذه اللجنة . ستئناف قد تم قبولھ أم الم بإعالمك خطیاً بما إذا كان اإلووستق
 .سوف تتلقى قرارھم المكتوب في موعد ال یتجاوز عشرة أیام بعد اجتماعھم. ستئنافكمإقرار بشأن 

 ستئناف المستوى الثانيإ
قة مع الحقائق أو القوانین أو وافعتقادك بأن نتائج التحقیق التي توصل إلیھا مكتب الحقوق لم تكن متإإذا كان االستئناف الخاص بك یستند إلى 

 یم طعنیوًما أخرى لتقد 45المحلیة ، لدیك  اإلستئنافاتالقواعد أو السیاسات أو المبادئ التوجیھیة ذات الصلة، وكنت غیر راٍض عن قرار لجنة 
  ,MDHHS-ORR Appeals Committee, c/o Appeal Coordinator :یجب إرسال ھذا إلى. التالي خطي إلى المستوى إستئناف

 320 South Walnut St. Lewis Cass Building, Garden Level, Lansing, MI 4893. 
إذا لم تكن راضیًا عن إجابة االستئناف من المستوى الثاني، یمكنك تقدیم . المحلیة اإلستئنافاتو ستقدم معلومات عن ھذه العملیة في رد لجنة 

 21لدیك ). Ingham County Circuit Court امھمقاطعة إنغ دائرة أو مع محكمة(ستئناف إلى محكمة الدائرة في المقاطعة التي تعیش فیھا إ
ئنافك الذي تم وضعھ من ة إلى السجل الكامل الستمحكمة الدائرأمام  ستئنافكإسیستند . یوما فقط للقیام بذلك، وقد تحتاج إلى تعیین محام لمساعدتك

 .االستئناف من المستوى الثاني الموظف الذي یقوم بمراجعةقبل 
 اإلجراءات المتخذة -المستوى الثاني من ستئناف إ

م ، إذا لفي ھذه الحالة. تخذ، نتیجة لشكواكتخذ، أو لم یُ باإلجراء المُ ال یوجد مستوى ثان من االستئناف إذا كان استئنافك أمام اللجنة المحلیة یتعلق 
 .المحلیة، فیمكنك تقدیم شكوى جدیدة ضد الشخص الذي أصدر التقریر الموجز ستئنافإلتكن راضیًا عن قرار لجنة ا

 الوساطة

 788قانون الصحة النفسیة القسم 

وتشمل  .طوعیة لجمیع األطرافھي الوساطة . الحق في طلب الوساطة في النزاع الخاص بكبعد االنتھاء من التحقیق في مكتب الحقوق، لدیك 
تفاق، إإذا توصلت إلى . وبین شخص مدرب للمساعدة في حل الشكاوى خدماتلك العملیة الوساطة عقد اجتماع بینك وبین ممثل الوكالة التي تقدم 

لذلك، إذا لم تنجح . ستئنافات، تتوقف األطر الزمنیة لإلوخالل عملیة الوساطة. والوكالة ستتبع االتفاقسیكون علیك التوقیع على بیان ینص على أنك 
 .إذا كنت ترغب في طلب الوساطة، اتصل بمكتب الحقوق الخاص بك. الوساطة، سیظل لدیك الحق في متابعة االستئناف

 :ت الصحة النفسیةالمنظمات التالیة متاحة لمساعدتك في حمایة حقوقك كمتلق لخدما

 
 )ACMH(جمعیة الصحة العقلیة لألطفال 

6017 W. St. Joseph Hwy., Suite #200, Lansing, Michigan 48917 
517-372-4016 
Fax: 517-372-4032   
Parent Line: 888-ACMH-KID 226-4543    
www.acmh-mi.org        www.acmh-mi.org   
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 میشیغان -ذا آرك 
1325 S. Washington Ave., Lansing, MI 48910-1652 
800-292-7851 or 517-487-5426   
Fax: 517-487-0303   
www.arcmi.org  

 ائتالف میشیغان لحقوق المعوقین
 East Lake 3498  Lansing Road, Suite #100, East Lansing, MI 48823    

800-760-4600 or 517-333-2477    
Fax 517-333-2677   
www.copower.org     

 
 في والیة میشیغان فاع عن الحقوقدائرة الحمایة والد

4095 Legacy Parkway, Suite #500, Lansing, MI 48911   
800-288-5923 or 517-487-1755     
Fax: 517-487-0827   TTY: 517-374-4687   
www.mpas.org 

 میشیغان -) NAMI(یة نفسالف الوطني المعني باألمراض الالتح
401 S. Washington Suite 104 Lansing, MI 48933   
800-331-4264 or 517-485-4049   
www.namimi.org 

 
 میشیغان UCP -الشلل الدماغي المتحدة في میشیغان 

3496 Lake Lansing Rd. Suite 170   
East Lansing, MI 48823   
800-828-2714 or 517-203-1200   
Fax: 517-203-1203 
email: ucp@ucpmichigan.org   
www.ucpmichigan.org   

 نسانیتھمإلحقوقھم ھو تحدي ... حرمان الناس من 
 نیلسون ماندیال
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لطب الشرعي في قانون معلومات عن األشخاص الذین یتلقون العالج بموجب أحكام ا: السابع قسمال
  .ةنفسیالصحة ال

 )1ST( للمثول أمام المحاكمةغیر مؤھل 

 2044- 2020یة نفسأقسام قانون الصحة ال

فأنت تحت اختصاص المحكمة الجنائیة، ولیس نظام محكمة ) غیر مؤھل للمثول أمام المحاكمة( ISTإذا تم إدخالك إلى المستشفى بموجب أمر 
ضدك أو المساعدة  المتخذة یة، أنت غیر قادر على فھم طبیعة وھدف اإلجراءاتنفس، بسبب حالتك الأن المحكمة قررت أنھ ISTیعني أمر . الوصایا

سیتم إعادة  .وخالل ذلك الوقت سوف تتلقى العالج النفسي شھراً  15قد یكون ھذا الطلب ساري المفعول لمدة تصل إلى . في دفاعك بطریقة عقالنیة
 .یوما وسیتم تقدیم تقریر إلى المحكمة الجنائیة 90من قبل الطبیب النفسي المعالج كل  كفاءتكتقییم 

 )NGRI(بسبب الجنون  غیر مذنب

 2050قسم قانون الصحة العقلیة 

ي، لمدة ، سیتم إرسالك إلى مركز الطب النفسي الشرع)NGRIغیر مذنب بسبب الجنون أو (إذا ثبت أنك غیر مذنب في تھمة جنائیة بسبب الجنون 
ً  60ال تزید عن  ً وتحدید ما إذا كنت شخص ك، بحیث یمكن تقییمیوما ً  ا ً  یتطلب عالجا ً نفس صحیا إذا قرر المركز أنك تحتاج إلى عالج للصحة . یا

إذا حدث ذلك، سیكون لدیك جلسة . للحصول على دخول المستشفى بشكل غیر طوعي طلبتوجھ المدعي العام لتقدیم  یة، یجوز للمحكمة أننفسال
سیكون علیك البقاء في مركز ). انظر القسم الثالث من ھذا الكتاب(ستماع في محكمة الوصایا لتحدید ما إذا كنت ستدخل المستشفى بشكل غیر إرادي إ

تقدیم طلب دخول المستشفى غیر الطوعي، سیقوم المدعي العام بإخطار المركز وسیتم  إذا لم یتم. ستماع محكمة الوصایاإالطب الشرعي حتى جلسة 
 .إخراجك من المستشفى

 الحق ھو
 عمل الجمیع  
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 لمعرفة المزید عن حقوقك
:إسأل مستشارك الحقوقي  

 "الجمیع عمل ھو الحق"
 
 

www.Michigan.gov/recipientrights 

 :قبل من انتاجھ تم
  میشیغان والیة في الصحیة والخدمات الصحة ارةإد

 المتلقي حقوق مكتب
Lewis Cass Building 

 Lansing, MI. 48933 2018 
 وتعدیالتھ 1974 لعام P.A. 258 قانون: قبل من مفوض
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