آكاهى داشتن از حق درمانى خود
مشورت دادن براى افراد بازداشت شده در مركز انتقال انكلستان
به محض رسيدن
زمانيكه وارد ميشويد يك برستار از مركز بهداشت و درمان سواالتى از شما خواهد برسيد در رابطه با سالمتتان و اينكه آيا شما مورد
شكنجه و سواستفاده و يا آزار قرار کرفته بوديد .اكر شما شكنجه شده باشيد بسيار مهم است كه اين موضوع را عنوان كنيد .جنانجه اين
مطلب را نكوييد ميتوانيد بعداً بكوييد .اين بسيار اهميت دارد كه كاركنان بهداشت و درمان كه اين موضوع را بدانند به اين خاطر كه شما
نبايد در حال بازداشت قرار بكيريد.
شما حق داريد كه از نظر جسمى و روحى مورد معاينه توسط بزشك قرار بكيريد ظرف مدت  24ساعت از بذيرش شدنتان به مركز
بازداشت .اكر معاينه بزشك را رد كنيد ميتوانيد بعداً اين معاينه را داشته باشيد جنانجه درخواست كنيد.

بهداشت و درمان درزمان بودن در بازداشتكاه
زمانيكه شما در مركز بازداشتكاه هستيد بايد تمامى خدمات بزشكى كه احتياج داريد را دريافت كنيد .خدماتى كه در حد استاندارد ملى
سازمان بهداشت و درمان انكلستان هست .اين شامل درمان اورزانس ،هر كونه مداوا ،دارو و يا آزمايش كه شما احتياج داشته باشيد
ميشود و ارتجاع دادن شما به بيمارستان در صورت نياز .اكر شما در حال حاضر تحت درمان هستيد و يا دارو مصرف ميكنيد اين
موضوع بايد ادامه داشته باشد هنكاميكه شما در بازداشتكاه به سر ميبريد .جنانجه كه احتياج داشتيد تا به بيمارستان منتقل شويد كاركنان
مركز بهداشت و درمان بايد منتظر دست نوشته دكتر عمومى شما شوند قبل از انتقال شما به بيمارستان .تمامى اين خدمات بصورت
رايكان مى باشد.
اكر شما در ارتباط نزديك با كسى بوديد كه به بيمارى سل مبتال بوده است نياز هست كه شما مورد آزمايش قرار بكيريد براى اين
موضوع .اين ممكن است به صورت آزمايش از راه بوست و يا خون باشد يا اينكه عكس بردارى از قفسه سينه و يا اينكه تمامى اين
موارد.
جنانجه مبتال به بيمارى عفونى باشيد و بيمارى شما قابل انتقال و سرايت در مركز بازداشتكاه باشد ممكن است كه شما به معاينه بزشك
احتياج داشته باشيد.اين بايد در ابتدا توسط بزشك به شما توضيح داده شود .ميتوانيد درخواست كنيد كه بزشكى كه همجنس خودتان است
را ببينيد .شما ميتوانيد به صورت محرمانه با بزشك در ميان بكذاريد زمانيكه او را ديديد.

وقت و قرار بيمارستان
معموال بازداشت شد كان قرار و وقت بيمارستان را در بيمارستان هاى دولتى محلى دارند در صورت نياز تا متخصصى را ببينيد .اكر
شما وقت بيمارستان داريد و شما (معموال) حق داريد كه از اين موضوع جلوتر آكاهى بيدا كنيد .بعضى از مراكز بازداشت دارى
تختهايى بيمارستانى هستند مانند بخش مراقبتى براى باز داشت شدكانى كه بيمار هستيد و يا بعضى اوقات زمانيكه متخصصان بزشكى
براى مالقات به مركز بازداشت مى آيند.
جنانجه مركز بازداشت احساس كند كه شما سعى در فرار كردن را داريد يا اينكه قصد آسيب رساندن به خود يا ديكران را داريد آنها
ممكن است كه از دستنبد استفاده كنند تا شما را منتقل كنند به وقت و قرارتان .شما بايد دكتر را در بيمارستان بدون حضور نكهبان ببينيد
و يا بدون دستبند .از دكتر خود به صورت محرمانه بخواهيد تا دستبند را از دستانتان رها كند .دكتر ممكن است از آنها در خواست كند
تا دستبند ها باز شود.
اكر شما وقت بيمارستان داريد قادر هستيد اين قرار و وقت را نكهداريد .ممكن است شما را تغيير مكان ندهند به مركز بازداشت ديكرى
جنانجه شما نتوانيد قرار وقت بيمارستان خود را حفظ كنيد .بزشكان و برستاران در مركز بازداشت ميتوانند جلو كيرى كنند از انتقال
شما به وسيله اصرار از "نكهدارى درمانى" .در نتيجه شما وقت خود را از دست نميدهيد .اكر شما وقت و قرار بيمارستان داريد كه اين

موضوع قبال هماهنك شده بود قبل از اينكه شما بازداشت شويد شما ممكن است منتقل شويد از مركز بازداشتكاه به آنجا در صورت
امكان .جنانجه ممكن نباشد ( بعنوان مثال بيمارستان در مسافتى بسيار دور واقع باشد) وقت و قرار شما دوباره صادر ميشود در يك
بيمارستان محلى.

اكر شما به اشتباهى بازداشت شده باشيد
بعضى ها شايد در بازداشتكاه نكهدارى شوند فقط در موقعيت هاى بسيار ويزه و فقط اكر امكان نكهدارى و مراقبت مناسب از آنها
باشد .افرادى كه معموال نبايد در بازداشت باشند شامل هستند از:
 كودكان بدون همراه و افراد زير سن  18سال افراد مسن بخصوص كسانيكه نياز به مراقبت دارند بانوان باردار بخصوص بعد از باردارى  24هفتكى افرادى كه به شدت بيمار هستند و از شرايط بزشكى خاص و بيمارى هاى جدى رنج ميبرند كسانيكه محرض است با مدارك مستقل كه شكنجه شده اند افراديكه به شدت ناتوان و داراى معلوليت هستنداكر يكى از اين موارد شامل حال شما شود و يا ديكر افراد بازداشت شده به كاركنان بهداشت كه دسترسى به شرايط داشته باشند اطالع
دهيد و جنانجه آنها مدركى بيدا كنند كه نشان دهنده شكنجه باشد يا اينكه بى ببرند كه شما از نظر روحى بيمار هستيد و يا در معرض
خود كشى هستيد و از نظر سالمت در معرض خطر هستيد بدليل بازداشت شدن آنها بايد اين مسايل را ثبت كنند و كزارش دهند به
رئيس مركز بازداشتكاه .
هر  28روز بازداشت شما توسط رئيس كيس وزارت كشور شما بازبينى خواهد شد و هر كونه تغييرى در مورد شرايط بهداشت و
درمان شما بايد به حساب بيايد و ثبت شود.

اكر شما مورد شكنجه قرار كرفته باشيد ( طبق بند )35
جنانجه شما مورد شكنجه و يا تجاوز قرار كرفته باشيد شما نبايد در بازداشتكاه نكهدارى شويد .حتما مطمئن شويد كه اين موضوع را با
كاركنان بهداشت و درمان در ميان بكذاريد و اين شخص ترتيب مالقات شما و دكتر را فراهم خواهد كرد.
دكتر بايد رئيس مركز بازداشت و وزارت كشور را مطلع كند در اين رابطه كه فرد بازداشت شده قربانى شكنجه شده است .از شما
درخواست خواهد شد كه كزارش بزشك را إمضاء كنيد تا اطمينان حاصل شود كه اين موضوع صحت دارد و توافق شود كه اين
اطالعات به صورت محرمانه خواهد ماند .اين كزارش بايد توسط متخصصين و بزشكان و افراد مرتبط مورد مالحظه قرار كيرد و
اطالعات بزشكى شما بايد شامل هر كونه اثر و نشان كه روى بدن شما هست بصورت تصويرى مكتوب شود .به شما يك نسخه از كبى
تحويل داده ميشود طى  72ساعت و بايد شما از مركز بازداشتكاه آزاد شويد و يا اينكه دليلى آورده شود كه توضيح دهد به جه دليلى با
آزادى شما مخالفت شده است.

اكر شخصى در بازداشتكاه به بيمارى دجار شود
اكر شما نكران هستيد در رابطه با بدتر شدن اوضاع روحى و جسمى شخص بازداشت شده به كاركنان بهداشت اطالع دهيد و بخواهيد
كه فرد را هر جه سريع تر مورد درمان قرار دهند.
دكتر بايد رئيس بازداشتكاه و وزارت كشور را در مورد شخص بازداشت شده مطلع كند كه سالمت شخص به خطر ميافتد جنانجه در
بازداشتكاه باشد .دكتر بايد توجه و بررسى ويزه داشته باشد به اوضاع روحى و مشكالت فرد بازداشت شده و بايد ترتيب هماهنكى ويزه

اى برايش فراهم كند ( مانند مشاوره درمانى) در صورت نياز .در مواردى كه بزشك كمان كند شايد فرد بازداشت شده قصد خود كشى
دارد وى را به صورت ويزه تحت نظر قرار ميدهند.
جنانجه شخص بازداشت شده به شدت بيمار شود و يا داراى جراحت وخيم شود يا به بيمارستان منتقل شود به خاطر بيمارى روحى
رئيس بازداشتكاه بايد همسر وى را مطلع سازد و يا فرد نزديك به او را يا هر فردى كه بايد از اين مطلب آكاه باشد.

دريافت كردن نظريه درمانى مستقل
تمامى بازداشت شدكان ميتوانند در خواست ديدن دكتر خارج از مركز بازداشت را داشته باشند تا زمانيكه اين موضوع براى مركز
بازداشت هزينه اى در بر نداشته باشد و رئيس بازداشتكاه از اين قضيه راضى باشد كه دليلى خاص براى اين در خواست وجود دارد.
وكيل حقوقى شما مى تواند هماهنك كند كه سازمان عدالت درمانى بعضى اوقات دكترى را براى مالقات شما بفرستد در صورتيكه
مورد شكنجه قرار كرفته شده باشيد و يا اينكه شرايط سالمتى روحى و روانى شما حاد باشد .براى موارد نادر و كم سازمان عدالت
درمانى كمك ميكند به جالش كشيدن شرايط نا مناسب فرد بازداشت شده و يا مداركى كه دال بر شكنجه شدن يا شرايط وخيم درمانى
باشند تا كيس مربوطه مورد بررسى قرار كيرد از نظر بناهندكى و حقوق انسانى .فرد بازداشت شده در قبال اين خدمات هيج كونه
مبلغى را نمى بردازد .شما و يا نماينده قانونى شما  -جنانجه داشته باشيد  -مى تواند كيس شما را به سازمان عدالت درمانى رجوع دهد
به صورت اينترنتى و از طريق اين وب سايت:
http: //www.medicaljustice.org.uk
دكتر مستقل كه شما را معاينه ميكند ميتواند به دكتر مركز بازداشتكاه توصيه كند ولى نميتواند كه نسخه درمانى برايتان تجويز كند.

اكر شما باردار هستيد
اكر شما باردار هستيد كاركنان مركز بازداشت و كارد مهاجرت قادر نخواهند بود كه از اجبار فيزيكى براى شما استفاده كنند ( مكر
اينكه الزم باشد تا از رسيدن آسيب به شما جلو كيرى شود) بخاطر اينكه ممكن است براى خود شما و جنين خطرناك باشد .اين به معنى
اين است كه آنها نميتوانند به شما دستبند بزنند .شما را عليرغم ميلتان نميتوانند هل بدهند و حمل كنند و يا از اجبار فيزيكى استفاده كنند.
شما حق داريد كه از نكهدارى مربوط به قبل از تولد نوزاد بهره ببريد .اكر شما نكران هستيد درباره باردارى خود ميتوانيد با سازمان
عدالت درمانى تماس حاصل نماييد.

اكر شما زير سن  18سال باشيد
اكر شما زير سن  18سال هستيد و به همراه خانواده خود نيستيد شما نبايد بازداشت باشيد.
اكر شما به همراه خانواده خود هستيد ميتوانيد در
باشيد تا مدت  7روز ولى وزارت كشور بايد به بهترين حالت با شما رفتار كند تا ابتدايى ترين  Tinsley Houseو يا Cedars
مالحظات در همه موارد تصميم كيرى شود.
كاركنان مهاجرت و كارد اجازه ندارند كه به شما دستبند بزنند و يا از اجبار فيزيكى استفاده كنند مكر براى جلو كيرى از رسيدن آسيب
به شما.
اكر شما و والدينتان نكران هستيد درباره سالمت خودتان ( يا والدينتان) ميتوانيد با سازمان عدالت درمانى تماس بكيريد .زيرا شما فقط
براى مدت زمان كوتاه بازداشت خواهيد بود و اين اتفاق خيلى به سرعت خواهد افتاد .در نتيجه بسيار مهم است كه شما به زودى زود
تماس حاصل نماييد جنانجه نكران هستيد.

كزارش بزشكى قانونى
كزارش بزشكى قانونى ممكن است مهم باشد براى تهيه مدارك شكنجه و يا مشكل سالمتى جيزى كه ممكن است كمك كند به كرفتن
كفالت و آزادى براى شما و براى درخواست بناهندكى و حقوق انسانى .اكر شما فكر ميكنيد كزارش بزشكى قانونى ممكن است برايتان
سودمند باشد و كمك كننده كيس بناهندكيتان حتما بايد وكيل خود را در جريان بكذاريد .سازمان عدالت درمانى فقط ميتواند تعداد محدودى
از بازداشت شدكان را مالقات كند ولى سازمان ها و نهاد هاى ديكرى هم هستند كه همجنين ميتوانند سودمند باشند براى شما بخصوص
اكر شما در "خط سريع" باشيد يعنى اينكه هنوز در مورد كيس شما تصميمى كرفته نشده باشد.

اكر شما در حال انتقال دادن يا اخراج شدن باشيد
جنانجه شما در حال منتقل شدن يا اخراج به كشورى هستيد با بيمارى ماالريا و يا اينكه شما در جايى زندكى ميكرديد كه از كشورتان
دور بوده به مدت  3ماه شما ايمن نخواهيد بود در برابر بيمارى ماالريا .بانوان باردار و كودكان مخصوصا در معرض خطر هستند و
يا بايد به آنها بيشكيرى ضد بيمارى ماالريا ارايه شود .بعضى از داروهاى ضد بيمارى ماالريا مناسب نيستند براى بانوان كه در مرحله
ابتدايى باردارى هستند .افرادى كه به بيمارى هاى روحى و روانى مبتال هستند مانند افسردكى و يا كودكان زير وزن  11كيلو كرم (
دارو براى بيمارى ماالريا) و زير  6كيلو كرم ( قرص براى درمان بيمارى ماالريا) مطمئن شويد كه اطالعات مربوط به دارو را
مطالعه كنيد كه بهمراه داروى ضد ماالريا آمده است .اكر شما نكران هستيد در مورد اينكه آيا شما و كودكتان با اطمينان داروها را
مصرف كنيد با دكترتان مشورت كنيد و يا با سازمان عدالت درمانى تماس حاصل نماييد.

اكر از مشكل دارويى اطالع داريد ،قبل از اينكه شما را منتقل كنند ،دكتر حتما دردسترس خواهد بود كه آيا شما براى برواز حال مناسب
داريد .از دكتر در خواست خواهد شد كه وزارت كشور را مطلع كند اكر شما حال مناسب نداريد براى منتقل شدن .شما ميتوانيد
درخواست كنيد تا ببينيد كه دكتر جه كزارشى را براى برواز كردن شما تهيه كرده است و از صحت و درستى كزارش اطمينان حاصل
نماييد .اكر آنها درست نبود شما بايد اين مطلب را با بخش بهداشت و درمان در ميان بكذاريد .شما همجنين بايد با وكيل حقوقى خود را
مطلع نماييد .اكر كه وكيل حقوقى نداريد اهميت دارد كه به قسمت قانونى مراجعه كنيد و با سازمان عدالت درمانى تماس حاصل نماييد.

مدارك درمانى و بزشكى
اطالعات و مدارك درمانى شما محرمانه است .مدارك بزشكى شما از مركز بازداشتى سابق و يا زندان منتقل ميشود در همان زمان كه
خودتان در حال انتقال هستيد .كاركنان بهداشت و درمان ممكن است كه قادر باشند تا بدست بياورند مدارك قبلى شما را در انكلستان
بعنوان مثال دكتر عمومى شما جنانجه شما موافق باشيد.
اكر در مدتى كه در بازداشتكاه هستيد از مشاوره روانى بهره مند هستيد از اين موضوع استفاده كنيد و در مدرك درمانيتان اين موضوع
ثبت شود كه ممكن است اهميت داشته باشد در كفالت شما .شما ميتوانيد از كسيكه به شما مشاوره درمانى ميدهد بخواهيد تا نامه اى
بنويسد و اشاره كند كه شما در حال كرفتن از اين خدمات هستيد.
زمانيكه به مركز بازداشت ميرسيد ممكن است از شما برسيده شود تا موافقت كنيد با مأمور مهاجرت تا او بتواند مدارك بزشكى شما را
ببيند .قبل از موافقت با وكيل حقوقى خود مشورت كنيد.
شما اين حق را داريد تا مدارك بزشكى خود را ببينيد .از مركز بهداشت و درمان بخواهيد تا به شما بكويد جكونه ميتوانيد درخواست
خود را به صورت مكتوب ارايه دهيد .شما ميتوانيد موافقت داشته باشيد كه وكيل حقوقى شما و يا دكتر خصوصيتان يك نسخه كبى از
مدارك بزشكى شما را داشته باشند .در اين صورت برايتان  £10هزينه در بر دارد.

استفاده از دستبند و اجبار

اكر آنها فكر كنند كه الزم است ماموران بازداشتكاه از دستبند و اجبار فيزيكى استفاده ميكنند اما براى مدت زمان كوتاه در صورت
لزوم .فقط بخصوص براى "كنترل و خوددارى" از اين تكنيك استفاده ميشود .هيج كس حق كتك زدن شما را ندارد.
اجبار براى بانوان باردار و كودكان اعمال نخواهد شد و به آنها دستبند زده نخواهد شد مكر فقط زمانيكه الزم باشد براى جلو كيرى از
آسيب رسانى ( .براى مثال جنانجه آنها قصد آسيب زدن به خودشان و يا ديكران را داشته باشند و يا بخواهند به كسى حمله كنند  -اين
نميتواند استفاده شود تا آنها را مجبور كنند تا با انتقال آنها موافقت شود)
شكايت كردن
اكر شما از درمان بزشكى كه دريافت ميكنيد در مركز بازداشتكاه راضى نيستيد با بزشك خود در اين رابطه صحبت كنيد .اكر بزشك
قادر نبود به شما كمك كند درخواست كنيد تا با رئيس مركز بهداشت و درمان صحبت كنيد و يا شكايت خود را به صورت مكتوب ارايه
دهيد .همجنين ميتوانيد به وكيل حقوقى خود در اين رابطه بكوييد و يا به مالقات كنندكانتان .شما همجنين ميتوانيد درخواست كنيد كه يكى
از اعضاى مستقل و غير وابسته هيت ديده بانى صحبت كنيد با اطمينان و بدون ترس.
يك جزوه در اين رابطه موجود است كه جكونكى نحوه شكايت كردن را بيان ميكند و ميتوانيد آن را در وبسايت سازمان عدالت درمانى
بيابيد.

سازمان ها و نهاد هايى كه قادر به كمك كردن هستند :

انجمن مالقات كنندكان از بازدشت شدكان مهاجر:
اكر دوست داريد كه كسى شما را مالقات كند زمانيكه در بازداشتكاه هستيد شما ميتوانيد درخواست كنيد از اين سازمان تا شما را در
ارتباط با كروه مالقات كننده محلى قرار دهند.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
www.aviddetention.org.uk
تلفن:
02072810533

كفالت براى بازداشت شدكان مهاجر :
اكر مايل هستيد تا كفالت بكيريد اين سازمان براى شما تهيه خواهد كرد و مشاوره ميدهد در تمامى مراكز بازداشت و زندان ها كه در آن
بازداشت شدكان نكهدارى ميشوند تا به دوران محكوميت آنها خاتمه داده شود.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
www.biduk.org
Harmondsworth, Colnbrook, Yarl's Wood, Tinsley House, Morton Hall,تلفن :براى بازداشت شدكان در
و مهاجران بازداشت شده در زندان ها دوشنبه تا بنج شنبه از  10صبح تا  12ظهر با شماره Dungavel, Haslar, Dover :
02072473590

Campsfield House, Brook Houseو يا  02074260335تماس بكيرند .براى بازداشت شدكان در
از سه شنبه تا جمعه  10صبح تا  4بعد از ظهر با اين تلفن تماس بكيرند 01865200357 :يا .01865793009

رهايى و آزادى از شكنجه :
سازمان آزادى و رهايى از شكنجه تهيه ميكند به صورت مستقل خدمات بالينى براى بازماندكان از شكنجه زمانيكه به انكلستان وارد
ميشوند .همجنين تالش دارد تا از حقوق آنها نكهدارى و محافظت كند.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
www.freedomfromtorture.org
تلفن :

02076977777

سازمان هلن بمبر :
اين سازمان امكاناتى فراهم ميكند براى حمايت و درمان از بازماندكان كشتار دسته جمعى ،شكنجه ،قاجاق و تجاوز براى كسانيكه به
دنبال بناهندكى امن هستند.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
www.helenbamber.org
تلفن:
02030582020

هيت ديده بان مستقل :
اين هيت داراى اعضاى محلى داوطلبانه اى است كه به صورت روزانه از مركز بازداشت و زندان ها ديده بانى ميكنند تا مطمئن شوند
و تالش كنند كه استاندارد قابل قبول براى بازداشت شدكان ارايه ميشود .جنانجه شما مشكلى داريد و اين مشكل توسط كاركنان مركز
بازداشتتان حل نشده باشد شما ميتوانيد درخواست كنيد تا يكى از اعضاى اين سازمان را ببينيد با اطمينان و بدون ترس .مشكل شما
ميتواند مربوط باشد به نكرانى شما در مورد نابديد شدن اموالتان ،مالقات با اعضاى خانواده يا دوستان ،مشكل دينى و مذهبى يا
درخواست فرهنكى ،يا حتى مسائل حاد تر مانند مورد زوركويى واقع شدن كه مي تواند مورد بررسى قرار كيرد.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
www.justice.gov.uk/about/imb

بخش مشاوره قانونى :
جنانجه تمايل داريد از مشاوره قانونى برخوردار باشيد ميتوانيد ليستى كه وكالى قانونى كه مرتبط با مسائل مهاجرت و بازداشت هستند
را داشته باشيد از كتاب خانه هاى مراكز بازداشت و يا همجنين از وب سايت جامعه قانون ميتوانيد تهيه كنيد .در بيشتر مراكز بازداشت

شما قادر به ديدن وكيل هستيد از طريق بخش قانونى .از اداره رفاه و آسايش و يا از كتاب خانه هاى مراكز بازداشت ميتوانيد برس و
جو شويد.

عدالت درمانى :
اين سازمان هماهنك كننده بزشك هست براى فرد بازداشت شده كه قربانى شكنجه شده است و يا مشكالت سخت و جدى روحى روانى و
يا جسمانى در شرايط خاص سالمت را دارد.
براى اطالعات بيشتر به اين وب سايت مراجعه كنيد:
https:// www.medicaljustice.org.uk
تلفن02075617498 :
فكس:
08450529370
از طريق آن الين و اينترنتى رجوع شود:
http ://www.medicaljustice.org.uk/get-help-for-detainees.html

اين جزوه توسط سازمان عدالت درمانى تهيه شده است و اين سازمان خيريه ميباشد و به صورت مستقل و غير وابسته عمل ميكند و
جزو وزارت كشور و يا سازمان هايى كه براى انتقال و اخراج مهاجران هستند نميباشد.

