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የባህሪ ጤና አስተዳደር   

 
ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ በ ወላጅ ወይም አሳዳጊ የሚደረግ የጽሑፍ ማመልከቻ 

 
ለ ርእሰ አስተዳደር የ፥             
        የተቋም ስም 
በተመለከተ ለ፥                             
                           ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ስም                         የትውልድ ቀን 
 

እኔ፣ ከላይ ለተጠቀሰው ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ወላጅ ወይም አሳዳጊ፣ በጤና-አጠቃላይ አንቀጽ §10-610፣ የተብራራ እና ለእኔ የተገለጸልኝ እና 
የተሰጠኝ የተብራራ የሜሪላንድ ሕግ በተሰጡት ድንጋጌዎች መሠረት የአእምሮ ችግርን ለመንከባከብ ወይም ለማከም በአገልግሎት መስጫ ቦታዎ በፈቃደኝነት 
የተባለው ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ለማስገባት በዚህ አመለክታለሁ።  (በዚህ ቅፅ ጀርባ ላይ የታተመውን የሕግ ጽሑፍ ይመልከቱ።) 
 

ከዚህ በላይ በስም የተጠቀሰው ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ከ ተቋሙ እንዲወጣ ከፈለግኩ በጤና-አጠቃላይ አንቀፅ §10-803 የተብራራ እና ለእኔ 
የተገለጸልኝ እና የተሰጠኝ የተብራራ የሜሪላንድ ሕግ በተሰጡት ድንጋጌዎች መሠረት የፅሁፍ ጥያቄዬን ለርእሰ አስተዳደር አስገባለሁ።  (በዚህ ቅፅ ጀርባ ላይ 
የታተመውን የሕግ ጽሑፍ ይመልከቱ።) 
 
                
                  የወላጅ ወይም አሳዳጊ ስም                               የወላጅ ወይም አሳዳጊ ፊርማ 
 
                
                  አድራሻ       ቀን      ጊዜ 
 
        
              ስልክ ቁጥር 
 

ሐኪሞች፣  የሥነ ልቦና ባለሙያዎች ወይም አእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባልሙያዎች ድጋፍ 
 
መርምሬያለሁ        ፣ እናም ያንን አገኘሁ፥ 

 ግለሰቡ የአእምሮ ችግር እንዳለበት፣ 
 የአእምሮ ችግር ለመንከባከብ ወይም ለመታከም ተጋላጭ ነው፥ 
 አመልካቹ ሕክምናው የሚጠይቀውን ባህርይ ይገነዘባል፥ 
 

  በጤና ሥራዎች አንቀጽ §14-305 የተብራራ የሜሪላንድ ኮድ መሠረት በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ መድሃኒት የመተግበር ፈቃድ እንዳገኘሁ አረጋግጣለሁ 
  በጤና ሥራዎች አንቀጽ፣ አርዕስት 18፣ የተብራራ የሜሪላንድ ኮድ መሠረት በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ የሥነ-ልቦና ሕክምና የመተግበር ፈቃድ እንዳገኘሁ  
    አረጋግጣለሁ 
  በጤና ሥራዎች አንቀጽ፣ አርዕስት 8፣ የተብራራ የሜሪላንድ ኮድ መሠረት በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ እንደ የአእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያ  
    ሕክምና የመተግበር ፈቃድ እንዳገኘሁ አረጋግጣለሁ 
 
               
የሐኪም ወይም የስነ-ልቦና ባለሙያ ስም                     የሐኪም ወይም የስነ-ልቦና ባለሙያ ፊርማ 
(ወይም ለክልል ሆስፒታሎች ብቻ – - የአእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያ)  (ወይም ለክልል ሆስፒታሎች ብቻ – የአእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያ) 
 

               
            አድራሻ              ቀን           ጊዜ 
_____________________________________________ 
                                ስልክ ቁጥር   
 

የሜሪላንድ የጤና ክፍል አገልግሎቶች እና መርሃግብሮች በአድልዎ አልባ መሠረት እና በ 1964 በሲቪል መብቶች ሕግ አርዕስት VI ደንብ መሠረት ጋር በሚጣጣም መልኩ ይሰጣሉ።  አድልዎ 
የተፈጸመበትን ማንኛውንም አቤቱታ በጽሑፍ ከ ዳይሬክቶር፣ የፀባይ ጤና አስተዳደር፣ ስፕሪንግ ግሮቭ ሆስፒታል ሴንተር፣ 55 ዌድ ጎዳና፣ ዲክስ ህንጻ፣ ካቶንስቫይል፣  MD 21228፣ እና 
የሰብአዊ መብቶች ቢሮ፣ የአሜሪካ የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎቶች ክፍል፣ 150 S. ኢንደፐንደንስ ሞል ዌስት፣ ሱይት 372፣ ፊላደልፍያ፣ PA 19106-3499 ሊቀርብ ይችላል። 
ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ለማስገባት የወላጅ ወይም አሳዳጊ ማመልከቻው በዚህ ቅጽ ላይ መሆን አለበት። [የጤና አጠቃላይ አንቀፅ፣ §10-610(b)]
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የጤና አጠቃላይ አንቀፅ 
 

§10-610.  ማመልከቻ በወላጅ ወይም በአሳዳጊ። 
(a) አመልካች።  —  ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን በመወከል አንድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ማመልከት ይችላል። በሚከተሉት ስር፥  

ይህ ክፍል፣ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅን ለማስገባት ወደ፥ 
(1) የግዛት ተቋም ያልሆነ ማንኛውም ተቋም፣ ወይም 
(2) የሚከተሉት የግዛት ተቋማት፥ 

(i) የልጆች እና ጎልማሶች ክልላዊ ተቋም፣ እና 
(ii) የግዛት ተቋም የልጅ ወይም ጎረምሳ ክፍል 

 
(b)  ማመልከቻ። — አመልካቹ የግል መረጃዎችን የያዘ እና በአስተዳደሩ በሚፈለገው ቅፅ ላይ ያለ መደበኛ የጽሑፍ ማመልከቻ ማቅረብ አለበት። 
 
(c)  የመግቢያ ገደቦች። — አንድ ተቋም በዚህ ክፍል ስር አንድን ግለሰብ ላያስገባ ይችላል   ካልሆነ በስተቀር፥ 

(1) ግለሰቡ የአእምሮ ችግር እንዳለበት፣ 
(2) የአእምሮ ችግር ለመንከባከብ ወይም ለመታከም ተጋላጭ ነው፥ 
(3) ግለሰቡ ሕክምናው የሚጠይቀውን ባህርይ ይገነዘባል፣ እና 
(4) ለማስገባት ማረጋገጫ የተሰጠው በሚከተሉት ከሆነ፥ 

(i) በተቋሙ ተቀባይ በሆነው ሀኪም፣ ወይም 
(ii) ለአንድ ልጅ ወይም ጎረምሳ የግዛት ተቋም ክፍል፣ በ፥ 

1. አንድ ሐኪም እና የስነ-ልቦና ባለሙያ፣ 
2. 2 ሐኪሞች፣ ወይም 
3. አንድ ሐኪም እና የአእምሮአዊ እና አካላዊ ሕክምና ባለሙያ። 

(d)  ማቆየት ውስን ነው። — ወደ የግዛት ተቋም የ ልጅ ወይም ጎረምሳ ክፍል በዚህ ክፍል ስር መግባት ከ20 ቀናት በላይ መብለጥ የለበትም።  
 
§10-803.  በፈቃደኝነት ምዝገባዎች። 

(a)  መደበኛ ያልሆነ ጥያቄ። — አንድ ግለሰብ መደበኛ ባልሆነ ጥያቄ ወደ ተቋሙ በፈቃደኝነት የገባ ግለሰብ የግለሰቡ የመግቢያ ሁኔታ ወደ አስገዳጅ 
ምዝገባ ካልተቀየረ በስተቀር በማንኛውም ሰዓት ከጠዋቱ 9 a.m ሰዓት እስከ ከቀኑ 4 ሰዓት ድረስ ለቆ መውጣት ይችላል። 
 

(a)  መደበኛ ማመልከቻዎች። — በመደበኛ የጽሑፍ ማመልከቻ መሠረት በፍቃደኝነት የገባ ግለሰብ የግለሰቡ የመግቢያ ሁኔታ ወደ አስገዳጅ 
ምዝገባ ካልተቀየረ በስተቀር ግለሰቡ እንዲለቀቅ ከጠየቀ ከ 3 ቀናት በላይ ሊቆይ አይችልም። 
 

(c)  መደበኛ ማመልከቻዎች  — ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች።  —  በወላጁ ወይም አሳዳጊው የጽሑፍ ማመልከቻ መሠረት በፍቃደኝነት የገባ 
አንድ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ የልጁ የመግቢያ ሁኔታ ወደ አስገዳጅ ምዝገባ ካልተቀየረ በስተቀር ማመልከቻው ያደረገው አካል እንዲለቀቅ ከጠየቀ ከ 3 
ቀናት በላይ ሊቆይ አይችልም።   

 


