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ਨੌਜੁਆਨ� ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨ�            ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾੱਰਡ ਨੰਬਰ       

13 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਜ� ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵਚ ਨੌਜੁਆਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ (ਪਿਹਲ� ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਇਲਾਜ), ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ (ਪਿਹਲ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ) ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  ਜੁਲਾਈ 2019 ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ HB 1874, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ (ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ�, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਏ ਿਬਨਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, 

ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ RCW 71.34 ਹੇਠ, ਿਵਆਪਕ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ (FIT) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ� 

ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ (BH) ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨੌਜੁਆਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਇਲਾਜ (RCW 71.34.500-530) 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ, 13 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ (ਇਨਪੇਸ਼�ਟ) ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਸਹੂਲਤ (ਫ਼ੈਿਸਿਲਟੀ) ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ 

ਸਿਹਮਤ ਹੈ, ਤ� ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਹੋਏਗੀ, ਜ ੇਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ� ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ� ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।  

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਇਲਾਜ (RCW 71.34.600-670) 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਜ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ 13 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜ� ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ (SUD) ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਲਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 

ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਨਹ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜ� ਤ� ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਬਾਰੇ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਵ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ RCW 71.34.020(25)(a).  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: FIT ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਨੌਜੁਆਨ ਵਲ� ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ 
ਦੇਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਵ� ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਅਧਾਰ ਨਹ� ਹੋਏਗਾ। 

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਜ ੇਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ�  ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 13 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� FIT ਰਾਹ� ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। FIT ਨ�  ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 3 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ/ਜ� SUD ਸੈਸ਼ਨ� ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ 

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ 

ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਰ 45 ਿਦਨ� ਤ� 3 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਬਾਅਦ, ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਉਸੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਜ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 13 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ 

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਖਆ ਜਾਏ। ਜ ੇਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ HCA ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ 
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ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ ੇਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ 7 ਤ� ਵੱਧ ਿਦਨ� ਲਈ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਲ�  HCA ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਨੰੂ 

ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ�, ਸਹੂਲਤ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ 

ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਵਲ�  ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ HCA ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ 

30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਦਰਜ ੇਜ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਕਟ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ (DCR) ਵਲ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਇੱਛਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। 

ਜ ੇHCA ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਿਵਚ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜੁਆਨ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ 24 ਘਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ, ਜ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਦੋਹ� ਨੰੂ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜੁਆਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ �ਥੇ ਭਰਤੀ ਰਿਹਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਸਹੂਲਤ HCA ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਖੱੁਲ�ਣ ਦੇ ਦੂਜ ੇਿਦਨ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ 

�ਥੇ ਹੀ ਰਖੇਗੀ। RCW 13.32A.191 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਿਮਲੇਗਾ। ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜੁਆਨ� 

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DCYF) ਰਾਹ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੁਲ�ਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� (RCW 13.32A.040) ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਣਇੱਛਤ ਇਲਾਜ (RCW 71.34.700-795) 
ਜ ੇ13 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ� ਹੋਰਨ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸੰਭਵ 

ਅਣਇਛੱਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ DCR ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ 12 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਵਾੱਲੰਟਰੀ ਜ� ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ 

ਵਾਲੇ ਬਦਲਵ� ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ DCR ਿਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਕਰਕ ੇਨੌਜੁਆਨ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤ� ਨੌਜਆੁਨ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਅਣਇੱਛਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਵ� ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜ� ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲਈ �ਥੇ ਢੁਕਵ� ਥ� ਹੈ।  

ਜ ੇਨੌਜੁਆਨ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲ�  ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਅਣਇੱਛਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਕ 

ਨਹ�। ਅਣਇੱਛਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ, ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� 

ਹੰੁਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਜ ੇਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਸਹੂਲਤ, ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਹੋਰ 14 ਿਦਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਿਦਨ 

ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ, ਸਹੂਲਤ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 180 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜ ੇDCR ਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ, ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ 71.05.201 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਨ� ਿਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ DCR ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ/ਜ� ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜ ੇਨੌਜੁਆਨ ਨੰੂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਛੱੁਟੀ ਜ� ਘੱਟ ਬੰਿਦਸ਼� ਵਾਲੇ ਬਦਲਵ� ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਛੱੁਟੀ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਜ� ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਚੋਖਾ ਿਨਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਨੌਜਆੁਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DCR ਵਲ� ਕਸਟਡੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ 

ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਜ� ਜ ੇਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਥ� ਹੈ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਵ� ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜ� ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਸੁਆਲ� ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ  
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ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਇਜ਼ ੇਦਾ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 
FIT ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ�  The FIT Administration Office (FIT ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਦਫ਼ਤਰ), fitreporting@fitadministration.com 'ਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਜ� 206-859-6432 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹ� HCA ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏਗਾ: 

• ਨ� ਅਤੇ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 
• FIT ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜ� FIT ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ 
• ਕਾ�ਟੀ, ਿਜੱਥੇ ਨੌਜੁਆਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
• ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਕਸਮ 

 
ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 7 – 14 ਿਦਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ 45 ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ�  ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 
ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ HCA ਦੇ ਠ� ਕਦੇਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

• ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ  
• ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ 
• ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰ 

 
 ਮੈਨੰੂ, ਨੌਜੁਆਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨ� ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤਾਰੀਖ਼ 

                

 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ� ਪ�ਾਪਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ।  

ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ: 

      

ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

        

 
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov 

 
ਅਪਡੇਟਸ 

17 ਮਾਰਚ, 2020 
• ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ: 

The FIT Administration Office (FIT ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਦਫ਼ਤਰ), fitreporting@fitadministration.com 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਜ� 206-859-6432 'ਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹ�।  

 

 


	ਅਪਡੇਟਸ
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