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نظام الحماية والدفاع بكاليفورنيا
قانون لانترمان-بيتريس-شورت (LPS, Lanterman-Petris-Short)
منشور رقم 5608.14
مقدمة
قبل عام 1967، كان نظام الصحة العقلية في كاليفورنيا يبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن؛ حيث كان العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة العقلية يقيمون في مستشفيات ومرافق كبيرة في الولاية، غالبًا لفترات طويلة من حياتهم. بعد ذلك، أقرت كاليفورنيا قانون لانترمان-بيتريس-شورت (الفقرة 5000 وما يليها من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات). وسعى قانون Lanterman-Petris-Short -الذي أُطلق عليه اسم واضعيه، السيد/ فرانك لانترمان عضو البرلمان بولاية كاليفورنيا وكل من السيد/ نيكولاس سي بيتريس والسيد/ آلان شورت عضوي مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا- إلى: «إنهاء الإقامة الجبرية غير اللائقة وغير محددة الأجل للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية». كما رسخ القانون الحق في سرعة إجراء تقييم نفسي وتقديم العلاج؛ وفي بعض الحالات، وضع إجراءات قانونية صارمة لحماية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية.
يوضح هذا المنشور أساسيات قانون (LPS) للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية. ويصف الفصل الأول فترات الإقامة القصيرة وفقًا لقانون (LPS): بموجب الفقرة «5150» الحجز لمدة 72 ساعة للتقييم؛ وبموجب الفقرة «5250» الحجز لمدة 14 يومًا للعلاج المكثف. ويصف الفصل الثاني إجراءات الوصاية وفقًا لقانون (LPS) التي تنظم معاملة الأشخاص «ذوي الإعاقة البالغة» واحتجازهم لحاجتهم إلى المساعدة لفترة أطول من خلال صانع قرار آخر. ويحدد الفصل الثالث حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية ووسائل حمايتهم لدى احتجازهم وفقًا لقانون (LPS) وكيفية تنفيذها.
قد تكون الأنظمة واللوائح في قانون (LPS) معقدة؛ وهذا المنشور مجرد دليل تمهيدي بشأن القانون. ونظرًا لحقوق الحرية الشخصية الهامة التي ينطوي عليها، يكون للمصابين الحق في الحصول على خدمات حقوق الدفاع الخاصة بالمرضى، وفي بعض الحالات الحق في توكيل محامٍ. إذا كان لديك أو لدى أي من أفراد أسرتك أسئلة بشأن قانون (LPS)، أو كنت بحاجة إلى المساعدة، فمن الضروري أن تتواصل مع محامٍ مؤهل.

نريد أن نسمع رأيك بهذا الشأن! يرجى استكمال الاستبيان التالي حول منشوراتنا وإبداء رأيك حول ما نقوم به! [احصل على الاستبيان من هنا]

للمساعدة القانونية اتصل على 5746-776-800 أو قم بملء HYPERLINK "https://goo.gl/fssd0G" طلب نموذج المساعدة. لأي أغراض أخرى اتصل على 5800-504-916 (شمال كاليفورنيا)؛ أو 8000-213-213(جنوب كاليفورنيا). 
تتلقى Disability Rights California تمويلاً من مصادر متنوعة، للاطلاع على القائمة الكاملة للممولين تفضل بزيارة
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.


