اگر آپ کو درج ذیل میں مدد درکار ہے…

ایک ایڈوکیٹ آپ کو متاثر کرنے والے فیصلوں کے بارے
میں بات کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔

اپنے قانونی حقوق کو سمجھنا

ایک ایڈوکیٹ دستیاب انتخابات کو سمجھنے اور مطلوبہ
معلومات کے حصول میں آپ کی مدد کرے گا۔

عالج و نگہداشت

ایک ایڈوکیٹ یہ یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گا کہ آپ کی
بات سنی جائے اور آپ کے حقوق کا احترام کیا جائے۔

Urdu

ایڈوکیسی
سپورٹ
کائمرو (اے ایس سی)

راونڈز
وارڈ کے ٔ
رخصت اور ڈسچارج
کیئر پالن کی میٹنگز

IMHA

اگر آپ چاہتے ہیں:
ایک ایڈوکیٹ سے مالقات

اپنا میڈیکل ریکارڈ دیکھنا

مزید معلومات

اگر آپ ،ویلز میں:

ہماری سروس کے بارے میں ہمیں اپنے خیاالت سے آگاہ کرنا

ہسپتال کے عملے سے بات کرنا
شکایات اور تجاویز
دیگر کوئی خدشات
معلومات
انتخابات
معاونت
حقوق

تو درج ذیل طریقوں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں:



ASC, Brook House, 2 Lime Tree Court, Mulberry Drive,
Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8AB

مینٹل ہیلتھ ایکٹ (ماسوائے دفعہ  531اور  )531کے
تحت ہسپتال میں رکھے گئے ہیں



کسی کمیونٹی ٹریٹمنٹ آرڈر یا گارڈیئن شپ کے تحت
موجود ہیں



مشروط طور پر ڈسچارج محدود شدہ مریض



ای سی ٹی یا نیوروسرجری کے لیے زیر غور ہیں



کسی ہسپتال یا رجسٹر شدہ ادارے میں ایک غیر روایتی
مریض کے طور پر داخل ہیں اور کسی دماغی مرض کی
وجہ سے زیر عالج یا زیر جائزہ ہیں

 029 2054 0444
 029 2073 5620
 www.ascymru.org.uk
 info@ascymru.org.uk
آپ کو ایک ایڈوکیٹ
دستیاب ہو
سکتا ہے
اے ایس سی کو ابرٹوے برو مورگونگ یونیورسٹی ہیلتھ بورڈ ،انیورین بیون یونیورسٹی
ہیلتھ بورڈ ،کارڈف اینڈ دی ویل یونیورسٹی ہیلتھ بورڈ ،سی ڈبلیو ایم ٹیف یونیورسٹی ہیلتھ
بورڈ ،پائیس ٹیچنگ ہیلتھ بورڈ کی جانب سے جزوی مالی تعاون حاصل ہے۔
Company Number: 07524059

Registered Charity No: 1141999

آپ قانونی طور پر ایک انڈیپنڈینٹ مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ ()IMHA
کے لیے مستحق ہیں۔

اے ایس سی یہ مفت ،آزادانہ
اور رازدارانہ سروس سانسی،
نیتھ پورٹ ٹیلبوٹ ،برجنڈ،
کارڈف اینڈ دی ویل ،مرتھر،
روہانڈا سائنن ٹیف ،گوینٹ اینڈ
پائیس میں فراہم کر رہی ہے۔

