
 :القسري وضعك مراجعة

 كنت اذا ايام10 خالل او) قسريا مريضا جعلك قرار تاريخ من يوما 35 خالل

 فيما قرارا تتخذ لكي وضعك مراجعة النفسية الصحة محكمة  على يجب (طفال

 تقديم يمكنك ذلك ومع  .القسري للعالج  للخضوع أمر الى بحاجة زلت ما اذا

    .القسري وضعك لمراجعة وقت اي في  المحكمة الى طلب
                                        

  الشكاوى
 تقديم حول استشارة الى تحتاج او/و عالجك  حول قلق أي لديك كان اذا

 .النفسية للصحة القانوني المركز من  محامي مع ذلك مناقشة بامكانك شكوى،

 
USEFUL CONTACT DETAILS 
Mental Health Tribunal النفسية الصحة محكمة  

PO Box Z5272 St. Georges Tce 
Perth WA 6831 
Tel: (08) 6553 0060 

 
Mental Health Advocacy Service (MHAS) الصحة عن الدفاع خدمة 

 النفسية 

Unit 6, 18 Harvest Terrace  

West Perth WA 6005 
Tel: (08) 6234 6300 
Freecall: 1800 999 057 

 
Health Consumers Council 
6/40 Lord Street 
East Perth WA 6004 
PO Box C134 
Perth WA 6839 
Tel: (08) 9221 3422 
Free call: 1800 620 780 (country only) 

 
Office of the Chief Psychiatrist  النفسيين االطباء رئيس مكتب 
GPO Box A5  
Perth Business Hub WA 6849 
Tel: (08) 6553 0000 

 
The Health and Disability Complaints Service Office 

(HaDSCO) خدمة شكاوي الصحة واالعاقة   
GPO Box B61 
Perth WA 6838  
Tel: (08) 6551 7600 
Freecall: 1800 813 538 

 
Mental Health Commission النفسية الصحة مفوضية  
Level 1, 1 Nash St. 

Perth WA 6000 
Tel: (08) 6553 0400 

 
 

CONTACT لالتصال  

Mental Health Law Centre المرك القانوني للصحة ةیالنفس   

Address: 255 Hay Street, Subiaco WA 6008 
Mail: PO BOX 8078, Subiaco East WA 6008 
Telephone: (08) 9328 8012 
FREE CALL STATEWIDE: 1800 620 285 
Facsimile: (08) 6323 3382 
Website: www.mhlcwa.org.au 
Email: reception@mhlcwa.org.au 

 
 
@MHLCWA 
 
https://www.facebook.com/MHLCWA/ 
 
https://au.linkedin.com/company/mental-health-law-
centre 
 

 

 
 النفسية للصحة القانوني المركز عن  بذة

 
 الوالية انحاء كافة في مجتمعي قانوني مركز النفسية للصحة القانوني المركز
 خيرية جمعية لكننا حكومية هيئة لسنا نحن .النفسية الصحة قانون في يختص

 انحاء كافة في المختصة القانونية الخدمات لتوفير وممولة مستقلة مجتمعية
 .الغربية استراليا

 في القسريين المرضى الى وتمثيل سرية قانونية استشارة توفير األساسي وهدفنا
 بمشاكل  المساعدة تقديم من نتمكن ان ايضا  الممكن ومن .النفسية الصحة جهاز

 .نفسي بمرض مباشرة مرتبطة تكون ان على أخرى قانونية
 
 

 مسؤولية  خالء

 يتخلى الغربية استراليا في النفسية للصحة القانوني والمركز والناشر الكاتب

 المنشور هذا في الموجودة المعلومات على باإلتكال يتعلق فيما  المسؤولية عن 

 المحتويات لهذه نتيجة يؤخذ ال أو يؤخذ اجراء أي عن  مسؤوال وليس  واكتمالها 

 .حذف أو أخطاء ألي أو

 بظروفهم يتعلق فيما قانونية استشارة إلى القارئ احتياج امكانية وتؤكد

  تحريرا .الخاصة

 

 
 

  

ٔاوامر االقامة ةیالقسر للعالج  

 

http://www.mhlcwa.org.au/


 

 
 ؟ القسري المريض هو من         

 
 

 :تكون أن ويمكن :موافقته دون العالج بقبول يؤمر شخص هو القسري المريض
 أو  ،(مقيم  مريض) هناك وتحتجز معتمد مستشفى إلى أدخلت قد •

 ) مجتمعي عالج ألمر وفقا العالج وتتلقى المحلي المجتمع في تعيش •

• CTO. عن معلومات على يحتوي السلسلة هذه ضمن آخر كتيب هناك CTO 

 

 

 
 قسريا؟  مريضا أصبح أن يمكن كيف      

? 
 

 معتمد مستشفى الى او النفسية الصحة خدمة الى لتحويلك السلطة األشخاص بعض يملك
 :مثل النفسية الصحة في خبير أو ممارس طبيب يحولك أن الممكن من .النفسي للتقييم

 نفسي  طبيب •

 مسجلة  ممرضة •

 أو  مهني معالج •

 اجتماعي ععامل •

 

 تحتاج بانك للشك سبب  لديهم كان اذا تحويلك األفراد هؤالء من ألي يمكن
 .للعالج المستشفى في للحجز

 :إذا نفسي تقييم الى تحويلك الطبيب  يستطيع ال ذلك، ومع
 أو :أوال بتقييمك يقوموا لم •

 .لك تقييمهم منذ ساعة 48 من أكثر مر قد •

 

 :عن  بمعلومات يزودك أن الطبيب على نفسي تقييم الى تحويلك تم اذا

 (أيام 3 عادة) ينتهي ومتى  التحويل تم واين  متى •

 تمديده،  واجراءات ال أم التحويل تمديد باالمكان كان اذا •

 و  نفسيا، فحصك فيه سيتم الذي المكان •

 األولي  تقييمهم تم وأين  متى •

 

 لضمان  يحتجزك  ان التقييم باجراء  قام الذي الطبيب يستطيع األمر، تتطلب اذا
 شرطي أو نقل مسؤول مع الترتيب أيضا ويستطيعوا .فحصك إلى ذهابك

 .آمن بديل أي  لديك يكن  لم اذا  الفحص  الى ليأخذك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فحصي؟ أثناء يحصل ماذا

 
 

 يقوم حتى المغادرة تستطيع ال لفحصك المعين المكان الى  وصولك حال
 ساعة 24 خالل فحصك النفسي الطبيب وعلى .بفحصك النفسي المختص

 24 مرور حال  في .ال أم قسري كمريض للعالج بحاجة كنت إن القرار التخاذ

 .المغادرة تستطيع فحصك يتم ولم ساعة

 : فحصك من االنتهاء بعد الممكن من
 

 اإلقامة مع العالج بأمر قسري كمريض ادخالك •

 ألكثر احتجازك يمكن ال لكن نفسي مختص من آخر لفحص احتجازك •

 هذه ساعة 72 فترة خالل وقت أي في .وصولك فترة من ساعة 72 من

 .القسرية االقامة مع للعالج الخضوع ألمر تتعرض أن يمكن

 المجتمعي، العالج ألمر خاضعا قسريا مريضا ذلك  عن بدال تصبح أن •

 أو

 تسريحك  يمكن •

 

 الى خضعت اذا إال محوال شخصا كنت لو حتى موافقتك دون معالجتك يمكن ال :مالحظة
 .طارئة حالة في أو قسري عالج أمر

 

 قرار؟ اتخاذ قبل اإلعتبار بعين النفسي الطبيب سيأخذ ماذا
 

 

 :التالية  المعايير كافة توفرت اذا فقط االقامة مع قسري عالج أمر الى تخضع أن يمكن

  .للعالج يحتاج  نفسي مرض لديك •

 :خطورة هناك النفسي  مرضك نتيجة أنه •

 أو  آخر، شخص وسالمة صحة أو وسالمتك صحتك على •

 آخر شخص أو  نفسك تؤذي  أن يمكن •

 بنفسك للعالج قرار اتخاذ على القدرة تملك ال •

 و  الظروف، هذه في مناسبا يكون ال المجتمعي العالج أمر •

 .اقامة مع عالج أمر من تقييدا أقل بشكل معالجتك يمكن ال •

•  

 المفعول؟ ساري القسري القرار فيها يكون التي الفترة ما
 الحتجازك قرار اصدار سيتم  قسري، مقيم مريض بوضعك أمر صدر اذا

 :لغاية

 أو  بالغا، كنت  اذا يوما 21 •

 طفال  كنت  اذا يوما 14 •

اخرى من قبل الطبيب النفسي خالل أيام من تاريخ انتهاء فترة  يجب ان يتم فحصك مرة  

 الحجز ويجب ان يتخذوا قرارا حول: 

يوما إذا   28أشهر  كأقصى حد إن كنت بالغا أو إلى  3تمديد أمر عالجك كمقيم الى  •

 كنت طفال 

 إخراجك بأمر عالج مجتمعي، أو  •

 إلغاء أمر عالجك كمقيم وتسريحك  •

 مرات طالما لزم األمر حتى تتحسن حالتك وتصبح   ويمكن أن يستأنف األمر عدة •

  بوضع ال تحتاج فيه إلى عالج قسري داخل المستشفى. •

 
 ?كيف ينتهي أمر عالجي باإلقامة

 

 
 يمكن لطبيبك النفسي في أي وقت خالل فترة عالجك أن يقرر: 

البقاء في   • المستشفى  انك ال تحتاج أن تكون مريضا قسريا )وهذا يعني أنه يمكنك 

 كمريض طوعي أو تركه( ، أو 

 اخراجك من المستشفى وتلقي العالج في المجتمع وفقا ألمر العالج في المجتمع. •

 
 وبديال عن ذلك،يجب تسريحك ويمكنك المغادرة اذا: 

 
 انتهت صالحية أمر عالجك باإلقامة •

للعالج   • تخضع  أن  تحتاج  ال  انك  وقررت  حالتك  النفسية  الصحة  محكمة  راجعت 

 قامة القسرية باإل

 


