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ਮਾਨਸਿਕ ਿਵਾਿਥ ਕੰ ਨੂਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ - ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਿਰਟੀਸਿਕੇਟ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਗੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਨਫਸਕ ਸਵਾਸਥ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਤੀਫਨਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਫਕ ਇਹ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਧਕਾਰਾਂ ਨੰ
ਸਮਝਣ ਫਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਮਾਨਫਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰ ਨਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਫਵੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਫਕ
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਫਕ ਸਾਰੇ ਫਤੰ ਨੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪ੍ ਦੰ ਡ ਪ੍ਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਰੋਗੀ ਵਜਹੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਫਵਧਾ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ਼,
ਫਨਰੀਖਣ, ਜਾਂਚ, ਫਨਰਧਾਰਨ, ਉਪ੍ਚਾਰ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘੰ ਫਟਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਫਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰ ਨਨ ਹੇਠ ਜੇ ਕੋਈ
ਦਸਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਕਸੇ ਦਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਫਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਰਾਏ ਫਵੱ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪ੍ ਦੰ ਡ ਪ੍ਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਰੋਗੀ ਵਜਹੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਫਵੱ ਚ
ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 24 ਘੰ ਫਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰ ਕਫਹ ਦੇਵੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ।
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰ ਸਵੈ ਇੱ ਛਤ ਰੋਗੀ ਵਜਹੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਫਵੱ ਚ ਰਫਹਣ ਲਈ ਕਫਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਕ ਇਸ ਫਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਫਨਰਨਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਉਲਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਛੱ ਡ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱ ਕ ਿਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਮਾਨਫਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰ ਨਨ ਹੇਠ ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਰੋਗੀ ਵਜਹੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਅਫਧਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਇਨਹਾਂ
ਅਫਧਕਾਰਾਂ ਫਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸਖਲਾਿ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਨਜਰਬੰ ਦੀ) ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਨਜੀ ਰਪ੍ ਫਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਫਨਰਨੇ ਆਪ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਰਥ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਪਚਾਰ ਮਨਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
(ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਛਾ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਫਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਦਸਰੇ
ਫਵਅਕਤੀ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਜੋ ਫਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਫਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਨੰ
ਫਧਆਨ ਫਵੱ ਚ ਰੱ ਖਫਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਦੀ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋਂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੈ)।
ਿਿਾਰਨ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਫਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫਵਵਸਥਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰ ਨਨ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਹਮਤੀ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਗਆ ਨਾਂ ਦੇਵੇ
ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲਖੇ ਗਏ ਫਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੱ ਤਰ ਫਵਹਾਰ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ। ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੱ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਟੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨੰ ਖੋਲਹ, ਪ੍ਡ਼੍ਹ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੰ ਡਣ ਫਵੱ ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਚੰ ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਫਧਕਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ, ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਉਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਮਾਨਫਸਕ ਸਵਾਸਥ ਪ੍ਰਤੀਫਨਧ ਨਾਲ 780.422.1812
ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 310.0000 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰ ਹੈ।

