ہمارے وکالء

ریڈنگ وائس کا نظم ونسق مقامی خیراتی ادارہ
ہیلتھ واچ ریڈنگ کرتا ہے:

3rd Floor
Reading Central Library
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
چیریٹی نمرب:

1151346

ہمارے ملنسار وکیل کارل کا ان کے وارڈ کے
باقاعدہ دوروں کے دوران انتظار کریں۔

آپ درج ذیل طریقوں سے کسی وکیل کی درخواست
کر سکتے ہیں:
فون کرکے:

0118 937 2295
یا ای میل کر کے:

helpdesk@readingvoice.org.uk

ہماری آفس پیر تا جمعہ ،صبح  9بجے سے شام کے
 4.30بجے تک کھلی ہے۔ ان اوقات کے عالوہ میں
وکالء آپ سے مالقات کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔

ریڈنگ وائس کی خدمات
مقامی خیراتی اداروں کے
اشرتاک میں فراہم کی
جاتی ہیں:

ریڈنگ وائس  1اپریل  2018سے ریڈنگ
کے باشندگان کے لیے  IMHAخدمت ایک
دیگر وکالتی ادارہ ،Seap ،سے اپنے ذمہ
لے رہی ہے۔

انڈپینڈینٹ مینٹل ہیلتھ
ایڈوکیسی

زیر حراست مریضوں کی اپنے حقوق جاننے
اور اپنی بات کہنے میں مدد کرتی ہے

 IMHAکے تئیں آپ کا حق

دماغی صحت کا قانون کہتا ہے کہ آپ
ایک  IMHAکے مستحق ہیں اگر:

ایک انڈپینڈینٹ مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ ( )IMHAدرج ذیل
میں آپ کی مدد کر سکتا ہے...

سمجھنے میں کہ کیوں
اس بات کو غی صحت کے قانون
آپ کو دماعلیحدہ رکھا گيا’ ہے
کے تحت ‘

جھنے میں کہ آپ کس
کو سم
اس بات عالج یا دوا پر ہیں

z zآپ ہسپتال میں مقید ہیں (چھوڑ کر جانے کی اجازت
نہیں ہے)

z zآپ ایک کمیونٹی عالج کے حکمنامہ کے ماتحت ہیں ،جس کا
مطلب ہے کہ آپ ہسپتال چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن آپ
کے لیے عالج کے ایک منصوبہ کی تعمیل کرنا الزمی ہے۔
z zآپ زیر رسپرستی ہیں ،جس کا مطلب ہے کہ مقامی اتھارٹی
یا کوئی منظور شدہ شخص آپ کی روزمرہ کی زندگی اور
عالج کے بارے میں فیصلوں کی نگرانی کرتا ہے

داشت سے متعلق اپنی
نگہ
رائے دینے میں

پنے قانونی حقوق کو
ا
جاننے میں

ہماری  IMHAخدمت ریڈنگ کے باشندگان
کے لیے ہے اور یہ مفت ،خود مختار اور
رازدارانہ ہے۔

روں کے ساتھ میٹنگوں
پیشہ وپ کی بات سنی جائے
میں آ

عدالتی شنوائی کی
درخواست دینے میں

