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અક્ષમતા ધરાવતા કેદીઓ માટેની
માિહતી પુિસ્તકા

આ પુિસ્તકા તમને જે લની દગી િવશે અને વસ્તુઓ
કરવા માટે તમે ક્યાંથી મદદ મેળવી શકો છો તે િવશે
જાણકારી આપે છે .
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આ પુિસ્તકામાં શું છે ?
પૃષ્ઠ
જે લમાં તમને જરુરી મદદ કેવી રીતે મેળવવી
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મદદ માટે કોને પૂછવું
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નીચેના સંજોગોમાં શું કરવું
 તમે દુખી હો અથવા તમને િચતા હોય. અથવા તમારી સાથે
કોઇ ખરાબ વતર્ણૂંક કરી રહ્યું હોય
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 માિહતી સમજવામાં તમને મુશ્કેલી પડતી હોય
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 જે લમાં વસ્તુઓ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડતી હોય
 તમને બીમાર હોવાની લાગણી થતી હોય અને દવા લેવાની
જરૂર હોય
 તમે જે લમાં કોઇ વસ્તુથી રાજી ન હો
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તમને કદાચ મદદની જરુર હોય તેવી અન્ય વસ્તુઓ
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જે લ પછીની

11

દગી

તમે આ પુિસ્તકા ક્યાંથી મેળવી શકો છો
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 જો આ પુિસ્તકાની તમારી પોતાની એક નકલ તમારી પાસે ન હોય, તો
તમારા પસર્નલ ઓિફસર (personal officer) અથવા િડસેિબિલટી
િલએઝોન ઓિફસર (disability liaison officer)ને પૂછો.
 તમે કેટલીક માિહતીની સીડી - CD ઉપર પણ માંગણી કરી શકો છો.
 Prison Reform Trust, FREEPOST ND6125, London
ECIB 1PN ને પતર્ લખો.

આ પુિસ્તકા શાના િવશે છે ?
 જે લમાં હોય તેવા ઘણાં લોકોને ઓટીઝમ, આસ્મા અથવા િડપર્ેશન જે વી
અક્ષમતાઓ (િડસેિબિલટીઓ) હોય છે .
 આ પુિસ્તકા અક્ષમતા ધરાવતા કેદીઓ માટે છે .
 તે તમને જે લની દગી અને તમે કઇ મદદ મેળવી શકો છો તે િવશે માિહતી
પૂરી પાડે છે .
 ઇન્ફમશન બુક ફોર િપર્ઝનસર્ વીથ િડસેિબિલટીઝ (Information Book
for Prisoners with a Disability) નામનું એક બીજુ પુસ્તક પણ છે ,
(ફક્ત અંગર્જી
ે માં) કે જે તમે વાંચી શકો છો. તે તમને આ પુિસ્તકામાં આપેલ
જાણકારી િવશે વધુ માિહતી આપે છે .

જે લમાં તમને જરુરી મદદ કેવી રીતે મેળવવી
 જો તમે અક્ષમતા ધરાવતા હો અને વસ્તુઓ કરવામાં તમને મદદની જરુર
હોય તો, શક્ય હોય તેટલી જે લના કમર્ચારીઓને જાણ કરવાનો િવચાર સારો
છે .
 જે લના કમર્ચારીઓએ તમને જરુરી મદદ પૂરી પાડવા માટે બનતા પર્યત્નો
કરવા જ જોઇએ.
 તમે જે કહેશો તેને જે લના કમર્ચારીઓ ખાનગી રાખશે.

જે લના કમર્ચારીઓએ તમને કઇ મદદ આપવી જોઇએ?
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જે લના કમર્ચારીઓએ જે લની દગીનો એક ભાગ બનવા માટે તમને જરુરી
હોય તેવી દરેક મદદ પૂરી પાડવી જોઇએ.
જે લના કમર્ચારીઓએ તમને નીચેના માટે મદદ પૂરી પાડવી જોઇએ
 માિહતી અથવા લોકો તમને શું કહી રહ્યા છે તે સમજવા માટે
 કામ કરવામાં અથવા િશક્ષણ મેળવવા માટે (િશક્ષણ એ છે કે જ્યાં તમે નવી
વસ્તુઓ શીખો છો).
 તમારા કુટબ
ું ો અને િમતર્ો સાથે સંપકર્માં રહેવા માટે
 આરોગ્યપર્દ રહેવા માટે.

જે લમાં મદદ માટે કોને પૂછવું
જે લમાં તમે મદદ માંગી શકો છો તેવી મુખ્ય વ્યિક્તઓ છે
1

િપર્ઝન ઓિફસસર્ (Prison officers) અથવા તમારા પસર્નલ
ઓિફસર (Personal officer)
તમારે સવાલો હોય તેવી કોઇ પણ બાબતો અથવા જરુરી મદદ િવશે િપર્ઝન
ઓિફસસર્ સાથે વાતચીત કરો

2

િડસેિબિલટી િલએઝોન ઓિફસર (disability liaison officer)
(તેઓ કેટલીક વખત ટુંકમાં DLO તરીકે ઓળખાય છે )
 આ વ્યિક્ત જે લમાં કામ કરે છે . તેઓ અક્ષમતા ઘરાવતા કેદીઓને મદદ કરવા
માટે ત્યાં હાજર હોય છે .
 તમે કોઇ પણ સમયે તેઓને મળવા માટેની માંગણી કરી શકો છો. જો તમને
જરુરી હોય તો આમ કરવામાં કમર્ચારીઓને તમારી મદદ કરવા માટે કહો.
 તમે િડસેિબિલટી િલએઝોન ઓિફસર સાથે તમારી અક્ષમતાને કારણે તમને
જરુરી કોઇ પણ મદદ િવશે અથવા તમે કઇ વસ્તુઓ કરવામાં મુશ્કેલી
અનુભવો છો તે િવશે વાતચીત કરી શકો છો.

3

ડોક્ટરો અથવા નસ (આરોગ્ય સંભાળના વ્યવસાિયકો)
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 તમે તેઓ સાથે તમારી આરોગ્યની કોઇ પણ સમસ્યા િવશે અથવા જો તમને
િચતા થતી હોય અથવા દુખી હોવ તો વાતચીત કરી શકો છો.

 તમને જરુરી હોય તો કોઇ પણ સમયે જે લના કમર્ચારીઓની મદદ માંગો.
 જો વસ્તુઓ કરવામાં તમે મુશ્કેલી અનુભવતા હો તો જે લના કમર્ચારીઓને
જણાવો. તેઓએ તમને જરુરી મદદ આપવી જોઇએ.

નીચેના સંજોગોમાં શું કરવું
1

જો મે કોઇ બાબત િવશે દુખ અથવા િચતાની લાગણી અનુભવતા હો.
અથવા કોઇ તમારી સાથે ખરાબ વતર્ણૂંક કરી રહ્યું હોય
એ ખુબજ અગત્યનું છે કે તમે આ િવશે કોઇને કહો.
તમે નીચેની વ્યિક્તઓ સાથે વાતચીત કરી શકો છો

 જે લના કોઇ પણ કમર્ચારીઓ
 એક ડોક્ટર અથવા નસર્
 એક લીસનર અથવા એક બડી. આ અન્ય કેદીઓ છે કે જે ઓ તમને દુખ અથવા
િચતા હોય તો મદદ કરે છે . તેઓ કેટલીક વખત ખાસ િટ-શટર્ પહેરે છે .

 િડસેિબિલટી િલએઝોન ઓિફસર
 એક ચેપિલન (આ ઘમર્ સાથે સંબધં ધરાવતી વ્યિક્ત છે . પરંતુ ચેપિલન સાથે
વાતચીત કરવા માટે તમારે ધાિમક હોવું જરુરી નથી.)

 જે લની બહાર કામ કરતા લોકો જે ઓને સમારીટન્સ (Samaritans) કહેવામાં
આવે છે . જો તમે દુખી અથવા િચિતત હોવ તો તમને મદદ કરવા માટે તેઓ
હંમેશા હાજર હોય છે . તમે તેઓને 08457 90 90 90 ઉપર ટેિલફોન કરી
શકો છો.
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નીચેના સંજોગોમાં શું કરવું
તમે માિહતી અથવા લોકો તમને શું કહી રહ્યા છે તે સમજવામાં મુશ્કેલી
ધરાવતા હો

2

જે લના કમર્ચારીઓએ
 તમને માિહતી સમજવામાં મદદ કરવી જોઇએ
 તમારા માટે સરળ માગ માિહતી પૂરી પાડવી જોઇએ.
તમે જે લના કમર્ચારીઓને નીચેના માટે કહી શકો છો
 તમને માિહતી સરળ માગ કહેવા માટે
 અન્ય રુપે તમને માિહતી આપવા માટે, જે વાકે સરળ શબ્દોમાં િચતર્ો સાથે અથવા
CD ઉપર
 તમને માિહતી વાંચી સંભળવાવવા માટે. અથવા ફોમ અને પતર્ો જે વી વસ્તુઓ
સમજવામાં મદદ કરવા માટે.

 લાઇબર્ેરીના કમર્ચારીઓ પણ તમને સમજવામાં સરળ હોય તેવી માિહતી મેળવવા
માટે મદદ કરી શકવા માટે સમથર્ હશે.
3

તમને આરોગ્યની સમસ્યા અથવા એક અક્ષમતા હોવાના કારણ જે લમાં
વસ્તુઓ કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય
તમે નીચેના સાથે વાતચીત કરી શકો છો.
 એક િપર્ઝન ઓિફસર (Prison Officer)
 િડસેિબિલટી િલએઝોન ઓિફસર
 કેટલીક જે લોમાં, અક્ષમતા ધરાવતા કેદીઓને મદદ કરવા માટે અન્ય કેદીઓ
હાજર હોય છે . તેઓ કેટલીક વખત ખાસ ટી-શટર્ પહેરે છે .
જે લના કમર્ચારીઓએ તમારા માટે વસ્તુઓ સરળ કરી આપવા માટે શક્ય હોય
તેટલું દરેક કરવું જ જોઇએ.
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નીચેના સંજોગોમાં શું કરવું
4

તમે કોઇ બાબતે રાજી નથી અથવા તમને લાગે કે જે લે કંઇક ખોટું કયુર્ છે
 જો તમે જે લમાં કોઇ વસ્તુથી રાજી ન હો તો શું કરવું તેના િવશે જે લના કમર્ચારીને
પૂછો. અથવા અન્ય કેદી કદાચ તમને મદદ કરી શકશે.
 તમારે તમે કઇ બાબતે રાજી નથી તે જણાવવા માટે કદાચ એક ફોમર્ ભરવું પડે.
તમે ફોમર્ ભરવા માટે મદદ માંગી શકો છો.
 જો તમે ખુબજ ખાનગી વાત જણાવવા માંગતા હો તો તમે એક ખાસ ફોમર્ ભરી
શકો છો જે કોન્ફીડેન્શીયલ એક્સેસ ફોમર્ (confidential access form)
તરીકે ઓળખાય છે
 જે લની બહાર ઇિન્ડપેન્ડન્ટ મોિનટર ગ બોડર્ (Independent
Monitoring Board) તરીકે ઓળખાતા લોકો પણ છે . જો જે લમાં સમસ્યા
હોય તો તમે તેઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે માંગણી કરી શકો છો.
 જો તેઓ સમસ્યાનો હલ ન લાવી શકે તો તમે િપર્ઝન્સ એન્ડ પર્ોબેશન
ઓમ્બડ્સમેન (Prisons and Probation Ombudsman)ને નીચેના
સરનામે લખી શકો છો.
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
London SW1P 2BQ
જો તમને મળતી આરોગ્યની સંભાળથી તમે રાજી ન હો તો
 સૌપર્થમ આરોગ્ય સંભાળમાં કોઇ સાથે વાતચીત કરો એ જોવા માટે કે તેઓ
સમસ્યાનો હલ લાવી શકે છે કે નહ .
 જો આરોગ્યની સંભાળના લોકો સમસ્યાનો હલ ન લાવી શકતા હોય, તો તમે
જે લની બહારના એક ICASના નામે ઓળખાતા ગર્ૂપ પાસેથી મદદ મેળવી
શકો છો.
 તમે જે લના કમર્ચારી પાસેથી, લાઇબર્ેરીમાંથી અથવા NHS Directના નામે
ઓળખાતી સંસ્થાને 0845 4647 ઉપર ફોન કરીને ICASનો નંબર મેળવી
શકો છો.

નીચેના સંજોગોમાં શું કરવું
5
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તમને બીમાર હોવાની લાગણી થતી હોય અને દવા લેવાની જરૂર હોય
જો તમે બીમાર હો અથવા તમને આંખ અથવા દાંતની મુશ્કેલી હોય
 ડોક્ટર, નસર્, ડેન્ટીસ્ટ અથવા ઓપ્ટીશ્યનને મળવા માટે કહો.
 જો તમને જે લમાં જરુરી મદદ તમે ન મેળવી શકતા હો, તો કમર્ચારી નક્કી
કરશે કે મદદ કરવા માટે શું કરવું સૌથી યોગ્ય છે .
 જો તમને દવા લેવાની જરુર હોય
o જે લના કમર્ચારીને જણાવો કે તમારે દવા લેવી પડે છે
o જે લમાં એક ડોક્ટર તમને જરુરી દવા આપશે.
o તમે કદાચ તમારા સેલમાં દવા રાખી શકશો. જે લના કમર્ચારીઓ તમને તે
િવશે જણાવશે.

તમને મદદની જરુર હોય તેવી અન્ય વસ્તુઓ
સંપૂણર્ પુિસ્તકામાં આ િવશે વધુ માિહતી આપવામાં આવેલ છે . જો
તમારે એક નકલ મેળવવી હોય તો જે લના કમર્ચારીઓને પૂછો.
એડ્યૂિડકેશન્સ (Adjudications)
(જો તમે જે લના િનયમોનો ભંગ કરશો તો તમારે કદાચ એક એડ્યુિડકેશનમાં જવું
પડે. આ તમે જઇને શું બન્યુ હતું તે વીશે વાતચીત કરવા માટેની જગ્યા છે .)
 ગવનર્ર અથવા જે લના કમર્ચારીએ શું થઇ રહ્યું છે તે સમજવામાં તમારી મદદ
કરવી જ જોઇએ.
 જો તમે સમજી ન શકતા હો તો તમારી સાથે કોઇ આવે તે માટે કદાચ તમને
પરવાનગી આપવામાં આવે.

 જો તમે કોઇ બાબત ન સમજવાને કારણે િનયમનો ભંગ કય હોય તો
ગવનર્રને તેની જાણ કરો.
 તમારા વિકલ તમારી મદદ કરી શકે છે .
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સેલ
તમારું સેલ અથવા તમે કોઇની સાથે ભાગીદારીમાં વાપરતા હો તે સેલ
 જો તમારા સેલને લગતી કોઇ સમસ્યા હોય અથવા તમે જે વ્યિક્ત સાથે
સેલમાં હો તેઓને લગતી કોઇ સમસ્યા હોય તો જે લના કમર્ચારી સાથે
વાતચીત કરો.

ખોરાક
 જો તમે અમુક પર્કારનો ખોરાક ન ખાઇ શકતા હો તો એક ડોક્ટર અથવા
નસર્ને જાણ કરો
 જો ડોક્ટર અથવા નસર્ કહેશે તો જે લ તમારા માટે ખાસ ખોરાક તૈયાર કરશે.
 ખોરાક પસંદ કરવામાં મદદની જરૂર હોય તો જે લના કમર્ચારીને પૂછો.

ફોમ
 જે લના કમર્ચારીઓએ તમને ફોમ ભરવામાં મદદ પૂરી પાડવી જોઇએ.
 અન્ય કેદીઓ પણ કદાચ તમને મદદ કરી શકશે.
પૈસા અને બેિનિફટો
 જો તમને પૈસા અથવા બેિનિફટોને લગતી મદદની જરૂર હોય તો જે લના
કેદીઓને તેની જાણ કરો.
 તમારે બેિનિફટ મેળવતા હો તે જગ્યાએ જાણ કરવી જ પડશે કે તમે હવે
જે લમાં છો.

િનયમો
 જે લના કમર્ચારીઓએ િનયમો િવશે તમને માિહતી આપવી જોઇએ. તમે
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જો કોઇ િનયમ ન સમજી શકતા હો તો તેઓને કહો કે તેઓ સમજાવે.

તપાસો
(જ્યારે કમર્ચારીઓ તમારા શરીરની તપાસ કરે)
 તમારી અક્ષમતા અથવા આરોગ્યની સમસ્યાને કારણે તમે જો તપાસો
કરવામાં આવે ત્યારે મુશ્કેલી અનુભવતા હો તો જે લના કમર્ચારીઓને તેની
જાણ કરો.
 જે લના કમર્ચારીઓ તમારી તપાસ કરવા માટે સવ ત્તમ માગર્ શોધવાનો
પર્યત્ન કરશે.

સેન્ટન્સ પ્લાન
 તમરા પસર્નલ ઓિફસરે (personal officer) અથવા ઓફેન્ડર મેનેજરે
(offender manager) તમને જરુરી દરેક મદદ પૂરી પાડવી જોઇએ.

તમારા િમતર્ો અને કુટબ
ું મારફત મુલાકાતો
 જે લના કમર્ચારીઓએ મુલાકાતો માટે અથવા લોકો સાથે સંપકર્માં રહેવા માટે
તમને મદદ પૂરી પાડવી જોઇએ.

કામ અને િશક્ષણ
 જો તમને કામ અથવા િશક્ષણ અઘરુ લાગતુ હોય તો જે લના કમર્ચારીઓ
અથવા િડસેિબિલટી િલએઝોન ઓિફસર ને જણાવો.
 તેઓએ તમને કામ કરવા અથવા િશક્ષણ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે બનતા
પર્યત્નો કરવા જોઇએ (િશક્ષણ કે જ્યાં તમે નવી વસ્તુઓ શીખો છો).

જે લ પછીની

દગી

 જે લના કમર્ચારીઓ તમને જે લ પછીની
શકે છે .

દગી માટે તૈયાર થવામાં મદદ કરી
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તમે જે લ છોડો તે પહેલાં કરવી જરુરી વસ્તુઓ
બેિનિફટો
 તમે જોબસેન્ટર પ્લસને (Jobcentre Plus) બેિનિફટો માટે અરજી કરી
શકો છો.
 રીસેટલમેન્ટ ટીમના કમર્ચારીઓને તમારી મદદ કરવા માટે કહો.

ડોક્ટર
 જે લની બહાર ડોક્ટર મેળવી આપવા માટે હેલ્થકેર ટીમના કમર્ચારીઓને
તમારી મદદ કરવા માટે કહો.

જે લ પછીની દગી માટે સામાન્ય મદદ
 તમારે તમે જે િવસ્તારમાં રહેવાના હો તે િવસ્તારની સોિશયલ સિવસીઝનો
સંપકર્ સાધવાની જરુર પડશે. તમારા કુટબ
ું અથવા િમતર્ો તમારા માટે આ
કરી શકે છે .
 તમે રીસેટલમેન્ટ ટીમ અથવા હેલ્થકેર ટીમને આમ કરવામાં તમારી મદદ
કરવા માટે કહી શકો છો. તેઓ તમને કહી શકશે કે તમે જે લ છોડો પછી કોણ
તમારી મદદ કરી શકશે.

હાઉિસગ (િનવાસ) (જો તમારી પાસે રહેવા માટે ઘર ન હોય)
 મદદ માટે રીસેટલમેન્ટ ટીમને પૂછો
 અથવા તમારી જે લમાં કદાચ ખાસ લોકો હશે કે જે ઓ સાથે તમે જે લની
બહાર ક્યાં રહેવુ તે િવશે વાતચીત કરી શકશો.

લાઇસન્સ (પરવાનો)
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(જો તમારી સજા એક વષર્ કરતાં વધુ વષર્ની હોય, તો તમે જ્યારે જે લ છોડો
ત્યારે તમારે કેટલાક િનયમોનું પાલન કરવું પડશે. આ િનયમોને લાઇસન્સ
કહેવામાં આવે છે .)
 ઓફેન્ડર મેનેજર (Offender Manager) તરીકે ઓળખાતી વ્યિક્ત એની
ખાતરી કરશે કે તમે િનયમો સમજો છો અને તેનું પાલન કરો છો. તેઓ
તમને અન્ય બાબતો સાથે પણ કદાચ મદદ કરી શકશે.

કામ, તાિલમના કોસ અથવા િશક્ષણ
 તમે જે લ છોડો પછી કામ શોધવા અથવા તાિલમ મેળવવા માટે મદદ કરવા
માટે એજ્યૂકેશન ટીમ અથવા રીસેટલમેન્ટ ટીમના કમર્ચારીનેપૂછો.

Easy words by Mencap.

Prison Reform Trust 15 Northburgh Street London EC1V OJR
Telephone: 020 7251 5070
Email: prt@prisonreformtrust.org.uk www.prisonreformtrust.org.uk
Registered Charity No: 1035525 Company Limited by Guarantee:
2906362

