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 محل سکونتاطالعات در مورد قانون 

 دودیت آزادی چیست؟مح

 آنها حرکت یآزاد افراد بسیاری مانند شـما در مؤسساتی تحت مراقبت هستند یا در بیمارستانها بستری هستند.

 یبرا ها تیمحدود نیا از ییها نمونه. شود یریجلوگ سقوط ای جراحت مانند یخطرات از تا شود یم محدود یگاه

  زا عبارتند یآزاد

  در ویلچر یا ڕوی تخت با کمربند بسته شدند، •

 روی پهلو روی تخت درازکشیدن، •

  پشت درهای قفل شدە و یا همچنین •

 مصرف دارو برای کاهش میل به حرکت. •

 

 شود؟ محدود شما حرکت یآزاد است ملزم یزمان هچ

 محدودتواند می ریز طیشرا تحت فقط شما یآزاد. است بشر حقوق نیمهمتر از یکی یشخص یآزاد یاساس حق

 :شود

 ،یروان ای یفکر اختالالت •

 ،دارد وجود گرید افراد ای شما یبرا یتوجه قابل خطرزمانیکه  •

 ارتفاع، کم یهاتخت مثال، یبرا نیگزیجا یها نهیگز .ندارد وجود یگرید نیگزیجا ای تر میمال اقدام چیه •

 راه مناسب یکمک لیوسا ای یورزش ناتیتمر لغزش، ضد ای سنسوردارای  یهاتشک ،افتادن ضد یهاتشک

  .هستند رفتن
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 د؟یدار یحقوق چه شودیم محدود شما یآزاد یوقت

  .دیشو مطلع یآزاد تیمحدود از دیبا •

 .ابدی انیپا فورا   دیبا یآزاد تیمحدود خطر، وجود عدم ای گرید تسهیالت وجود صورت در •

 گزارش ساکنان ندگانینما به و کند مستند یکتب صورت به را یآزاد یهاتیمحدود تمام دیبا نیهمچن التیتسه •

 .دهد

 نمایندە ساکنین کیست؟

 .ریخ ای است مناسب و یضرور یآزاد یها تیمحدود ایآ که کنند یم یبررس نیساکن ندگانینما

 .کنند یم صحبت التیتسه تیریمد و کارکنان شما، با آنها •

 .دیبخوان را( مراقبت) اسناد شما •

 .کنندیم شنهادیپ فردی یآزاد یهاتیمحدود یبرا را ییهانیگزیجا آنها •

 است زیجا یآزاد تیمحدود ایآ که کندیم یبررس دادگاه سپس. دیکن مراجعه منطقه دادگاه به د،یدار شک اگر •

 .ریخ ای

 شتریب اطالعات
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