
 

 

 . التخط�ط للمستقبل10
 

ر  
ّ
 استعالماٍت هاتف�ة عن الوكالِة الدائمة والوصا�ِة الدائمة (ع� الرقم  يوف

َ
). فهناك معلوماٌت مسَجلة متاحة  1300  858  455المحا�ي العام خدمة

الشائعة حول الوكالِة    24 اليوم ُ�جاُب فيها عن عدٍد من األسئلِة  ي 
اتصل  ساعة �ف الدائمة. وللتحدث إ� موظف استعالمات،  الدائمة والوصا�ِة 

ف الساعة    والساعة  9بالمكتب بني
�
ف إ� الجمعة.  4:30صباحا  مساًء، من االثنني

  
 

ي المستقبل؟ 
ي إ� التخط�ط التخاذ القرارات �ف

 ما حاجىت
 

ي بها نع�ش استنادا� إ� تف ض�الِتنا ومعتقداِتنا وِقَ�ِمنا الشخص�ة. فإْن أّدى حادٌث أو مرٌض ما إ� شكٍل  نظل طواَل ح�اِتنا نتخذ قرارات حول ال��ف�ة الىت
ي ُتَتَخ  ٌء من الس�طرة ع� ال��ف�ة الىت ي

 بها هذە القرارات من أشكال العجز عن اتخاذ القرارات �منعك من اتخاذ قراراِتك بنفسك، فقد َتَوُد أن �كوَن لك �ش
َ

ذ
 عنك. 

ً
 ن�ابة

 
َ قادر� ع� الق�ام بذلك بنفسك و/أو اخت�اَر الشخصفبالتخط�ِط    بها قراراُت عالِجك إذا �َت غ�ي

ُ
ي ُتَتَخذ الذي    للمستقبل �ستطيع اخت�اَر ال��ف�ة الىت

 فرصة إلرش
�
 عنك. و�االستعداد للمستقبل ستكون لد�ك أ�ضا

ً
ي تتعلق بنمط الح�اة والعالج ن�ابة اِد أولئك الذين  سيتخذ القراراِت الشخص�ة والقراراِت الىت

ك وصالُح ح ُ  عنك إ� معرفِة تفض�الِتك الشخص�ة، ما سوف �ساعدهم ع� اتخاذ القرارات ِلما ف�ه خ�ي
ً
اِلك كأفضل ما  سُتَعّينهم التخاذ القرارات ن�ابة

 �كون. 
 
 

؟  �ي
ُ
 ما �ي خ�ارات التخط�ط المتاحة

 

ال�ا، هناك ثالث أدوات قانون�ة �مكن أن  ي غرب أس�ت
: �ف  عنك مستقبً�، و�ي

ً
 بها القراراُت ن�ابة

ُ
ي ُتَتَخذ  �ساعَدك ع� التخط�ط لل��ف�ة الىت

 
   ): Enduring power of attorneyالوكالة الدائمة ( •

ً
فَ شخص� ما التخاذ القرارات المتعلقة بماِلَك وممتل�اِتك ن�ابة ي تتيح لك تعيني الىت

 عنك
• ) الدائمة  والقرارات    ): Enduring power of guardianshipالوصا�ة  الشخص�ة  القرارات  ما التخاذ  فَ شخص�  تعيني لك  تتيح  ي  الىت

 عنك
ً
 المتعلقة بنمط الح�اة والعالج ن�ابة

 قراراِتك المتعلقة بما تود بالضبط أن تحصَل    ): Advance health directiveالتوج�ه الص�ي المسبق ( •
�
َن مسبقا الذي يتيح لك أن ُتدوِّ

ي ظروٍف طب�ٍة معينة.  عل�ه من عالج ورعا�ٍة صح�ة
 �ف

 
 

 هل أحتاج إ� �سج�ل أي� من هذە المستندات؟ 
 

قة   مصدَّ
ً
َ �سخة  إ� �سج�ل أي� من هذە األدوات القانون�ة. ول�ن، لضماِن تلب�ِة رغباِتك، يو�ي المحا�ي العام بأْن ُتعِ�ي

َ
من الوصا�ة و/أو الوكالة    ال حاجة

�ِتك.  
�
ي الصحة اآلَخ��ن، وألفراِد أ ف ِمن مهنىي ِّ الدائِم عل�ك و/أو وك�ِلك الدائم، ولطبيِبك العام والَمعنيني و�ذا كانت لد�ك ممتل�ات وت��د  الدائمة للو�ي

ي عل�ك إ�داُعها 
ي أم ال ينب�ف

 دائمة، فسوف �كون عل�ك أن تنظَر هل ينب�ف
ً
ي   أن َتعَمَل وكالة

ي واألمالك (  �ف
لم��ٍد من المعلومات  ).  Landgateدائرة األرا�ف

 ’رزمة معلومات الوكالة الدائمة‘.  الوكالة الدائمة‘ أو   –   8عن هذا األمر، انظر ’صح�فة المعلومات  
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 قانون�ة؟ 
ٌ
 لديَّ أهل�ة

َ
 هل َ�ِجُب أن تكون

 

ِلعمِل توج�ٍه ص�ي�  أو وك�ٍل دائٍم لك و/أو  ف و�ي� دائٍم عل�ك  بـ لتعيني القانون  ي 
إل�ه �ف لد�ك ما ُ�شاُر  �كوَن  ’األهل�ة القانون�ة     مسبق، �جب أن 

ف  )’full legal capacity‘(  ‘ال�املة . معىف هذا أنك �جب أن تكوَن قادرا� ع� اتخاِذ قراراٍت حك�مة وقادرا� بالتا�ي ع� إبرام اتفاٍق رس�ي وفهِم مضامني
ي ذلك 

 االتفاق، وقَت إعداِد صِكه أو صكوِكه. الت��حات المحتواة �ف
 

ي هذا الشأ
ب �ف

�
ي قدرة الشخص ع� اتخاِذ قراراٍت حك�مة عندما ي��د إعماَل أي� من هذە األدوات القانون�ة، فُ�طل

ي حال كان ثمة شك �ف
    -ن  و�ف

ً
رأُي   - كتابة

ي� صحة مناسب. 
 طب�ب أو سواە ِمن ِمَهىف

 
 

ي ع�
 التخط�ط؟   أين أِجُد معلوماٍت إضاف�ة �ساعدىف

 

ال المحا�ي  لمكتب  ي 
وئف اإلل��ت الموقع  ي 

�ف  
ٌ
دائمة متاحة دائمة واستمارِة وكالٍة  استمارِة وصا�ٍة  إضاف�ة عن ك�ف�ِة ملِء  عام، ح�ث تجد  هناك معلوماٌت 

اِت التال�ة:   الن�ش
 

ال�ا  •  دل�ل إ� الوكالة الدائمة بغرب أس�ت
 رزمة معلومات الوكالة الدائمة  •
ال�ا دل�ل إ�  •  الوصا�ة الدائمة بغرب أس�ت
 رزمة معلومات الوصا�ة الدائمة  •

 
ي للمكتب. 

وئف �ل جميع هذە المنشورات من الموقع اإلل��ت ف   �مكن ت�ف
 

 أّما التوجيهات الصح�ة المسبقة ف�مكن الحصوُل ع� معلوماٍت إضاف�ٍة عنها من وزارة الصحة.  
 9222 2300هاتف:  
 acp@health.wa.gov.au إ�م�ل: 

نت:   www.health.wa.gov.au/advancecareplanning إن�ت
 
 

 لم��ٍد من المعلومات اتصل بمكتب المحا�ي العام: 
 

Office of the Public Advocate 
PO Box 6293, EAST PERTH  WA  6892 

 455 858 1300 هاتف:  
 opa@justice.wa.gov.au إ�م�ل: 

نت:   www.publicadvocate.wa.gov.auإن�ت
 
 
 

ر ما فيها من معلوماٍت ونصائح ِبن�ٍة 
َّ
ّ كخدمٍة عامة. وُ�وف ي صح�فة المعلوماِت هذە ع� أساس� تطو�ي

ر المعلوماُت المقَدمة �ف
َّ
ُر فقط ع� أساس� أن �كوَن القارُئ هو المسؤوَل عن تقدير األمور  ُتوف

َّ
حسنة ول�نها ُتوف

ال�ا ("الوال�ة") أو أُي وكالٍة أو أداٍة حكوم�ٍة تابعٍة لها م  لتوض�حات والت��حاتا المطروحة فيها وأن �كوَن هو المسؤوَل عن التثبِت من    والمعلومات ذات الصلة الواردِة فيها كافة. ولن تكوَن وال�ة غرب أس�ت
ً
سؤولة

 ما كان سبُبه وسواٌء أ�اَن أم لم  ولن �كوَن أُي موظٍف أو وك�ٍل حكو�ي 
�
ر، أ�ا ي هذە األدلة    فيها مسؤوً� عن أي� عطٍل أو �ف

 عن إهمال، َينشأ عن استخداِم أو االعتماد ع� أي� معلومٍة أو نص�حة مقَدمة �ف
�
ْن ناتجا

�
��َ

 اإلرشاد�ة. 
                  2019 
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