
 

 

 .      برنامھ ریزی برای آینده  ۱۰
 

و وکالت   ) دارد کھ معلومات در مورد وکالت ماندگار۱۳۰۰ ۸۵۸ ۴۵۵وکیل مدافع عمومی سرویس تلیفون مشوره ای (
در اختیار میگذارد. معلوماتی کھ ضبط شده و شامل پاسخ بھ پرسش ھای مشترک در زمینھ ھای مختلف در  سرپرستی ماندگار

  ۹ساعت در دسترس میباشد. برای گفتگو با افسر مشوره ای، بین ساعات  ۲۴است  و سرپرستی ماندگار مورد وکالت ماندگار
 بعد از ظھر روزھای دوشنبھ تا جمعھ تلیفون کنید.     ۴صبح و 

 
   چرا برای تصمیم گیری در آینده بھ برنامھ ضرورت دارم؟

 
تصمیمات خود را میگیریم. اگر کدام تصادف یا بیماری  زندگی طول در و ارجحیت ھای فردی  بر اساس ارزشھا و باورھا ما 

د کمی کنترل در این موجب نقص در تصمیم گیری شود کھ در اثر آن شما نتوانید خودتان تصمیم بگیرید، احتمال دارد کھ بخواھی
 مورد داشتھ باشید. 

 
یا  /بھ شما این امکان را میدھد کھ انتخاب کنید در آینده  تداوی و درمان ھا و معامالت چگونھ انجام شود برنامھ ریزی برای آینده

ان نتوانید این کدام نفری از جانب شما در مورد نحوه زندگی یا تداوی و تصمیمات شخصی شما تصمیم بگیرد در صورتیکھ خودت
کار را بکنید. با آماده کردن برنامھ آینده شما فرصت دارید کھ بھ افرادی کھ انتخاب میکنید کھ تصمیم گیرنده باشند، راھنمائی کنید 

 کھ کدام روش ھا را ترجیح میدھید و بھ این وسیلھ بھ انھا  در گرفتن تصمیم بھتر برای خودتان کومک کنید. 
 

 کدام امکان برنامھ ریزی برای من وجود دارد ؟  
 

در وسترن استرالیا سھ راه قانونی وجود دارد کھ میتواند بھ شما کومک کند کھ برنامھ بریزید کھ چگونھ تصمیم ھا در آینده از  
 طرف شما گرفتھ شود. آنھا عبارتند از:

 خاب کنید کھ تصمیم ھای مالی و ملکی بگیرد.کھ بھ شما این امکان را میدھد یک نفری را انت وکالت ماندگار:    •
کھ بھ شما امکان میدھد یک نفر را انتخاب کنید کھ تصمیم در مورد تداوی، نحوه زندگی و  وکالت سرپرستی ماندگار:   •

 مسائل شخصی بگیرد. 
بخصوص و مراقبتھای  کھ بھ شما امکان میدھد تا از قبل تصمیم خود را در مورد تداوی :  مراقبت صحی درآینده رھنمود  •

 صحی کھ شما در شرایط بخصوص پزشکی در آینده میخواھید را نوشتھ کنید .
 

 مدرکی را ثبت کنم؟  چ آیا من باید ھی
 

ھیچ  ضرورت ندارد کھ این اختیارات را ثبت کنید. ولی برای اطمینان کھ درخواست شما انجام شود ، وکیل مدافع عمومی توصیھ 
و یا وکیل ، داکتر عمومی، سایر متخصصان صحی و اعضای خانواده  ھرکدام یک کاپی  /خود    دگارمیکند کھ  بھ سرپرست مان

از مدارک خود را بدھید. اگر شما صاحب ملکی ھستید و وکالت ماندگار میدھید شما بھتر است کھ یک  کاپی بھ  لندگیت  بدھید.  
 دفترچھ معلومات وکالت ماندگار مراجعھ کنید وکالت ماندگار یا  -۸برای معلومات بیشتر در این مورد بھ برگھ معلومات 
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 آیا من باید توانائی قانونی داشتھ باشم؟ 

 
توانائی “برای انتخاب یک وکیل ماندگار یا سرپرست ماندگار و یا رھنمود مراقبت صحی در آینده ، باید دارای آنچھ کھ طبق  قانون 

زمان تکمیل فورم، بتوانید تصمیم منطقی بگیرید و بتوانید قرارداد رسمی  تعریف میشود، باشید. این یعنی شما باید در ”حقوقیکامل 
 ببندید و معنی آنچھ کھ در قرارداد نوشتھ شده را کامل بفھمید. 

 
در صورت وجود شک و تردید درتوانائي تصمیم گیری فرد ھنگامی کھ میخواھد یکی از وکالت ھا را بدھد باید نظر مکتوب داکتر 

 صحی را پرسان شد.  یا سایر متخصصین 
 

 معلومات بیشتر کھ در برنامھ ریزی بھ من کومک کند را کجا میتوانم پیدا کنم ؟ 
 

وکالت سرپرستی ماندگار و وکالت ماندگار در وب سایت دفتر وکیل مدافع عمومی موجود معلومات بیشتر برای خانھ پری فورم 
 :است کھ معلومات زیر را میدھد

 وسترن استرالیا.   راھنمای وکالت ماندگار در •
 جزوه معلومات وکالت ماندگار  •
 راھنمای وکالت سرپرستی ماندگار در وسترن استرالیا •
 جزوه معلومات وکالت سرپرستی ماندگار  •

 
 تمام این نشریات را میتوانید بھ رایگان از سایت دفتر پیاده (دانلود) کنید.

 
 سازمان صحت موجود است.معلومات بیشتر در مورد عرضھ رھنمود صحت و سالمت در 

Telephone: 9222 2300 
  acp@health.wa.gov.auEmail:  

www.health.wa.gov.au/advanvecareplanningWeb:      
 
 
 

 :برای معلومات بیشتر با دفتر زیر تماس بگیرید
 

Office of the Public Advocate 
PO Box 6293, EAST PERTH WA 6892 
Telephone: 1300 858 455 
Email: opa@justice.wa.gov.au 
Web: www.publicadvocate.wa.gov.au 
 
 

 
ده با نیت  و قصد صحیح و خوب در دسترس  معلومات ارائھ شده در این صفحھ اطالعاتی است کھ بھ طور داوطلبانھ بھ عنوان یک سرویس عمومی ارائھ می شود. معلومات و مشاوره ارائھ ش 

ت مربوطھ را تأیید کنند، ارائھ می شود. نھ دولت  اما تنھا بر مبنای اینکھ خوانندگان مسئول ارزیابی خود از مسائل مورد بحث در اینجا ھستند و باید کلیھ نماینده ھا، اظھارات و اطالعا است،  
ت و یا ھر آژانس یا ابزار دولتی، مسئول از دست رفتن یا آسیب بھ علت سھل انگاری ناشی از استفاده یا  وسترن استرالیا ( دولت) و نھ ھیچ آژانس یا دستگاه دولتی و یا ھیچ کارمند یا نماینده ایال 

 وابستگی بھ ھر گونھ معلومات یا مشاوره ای کھ در دستورالعمل ھا ارائھ شده،  نمی باشند.  
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