
 

 

 . سیستم سرپرستی و مدیریت 1
می باشد. اطالعات بیشتر در مورد ھر یک  1990و مدیریت سال  سرپرستیاین برگھ اطالعاتی یک مقدمھ کلی در مورد قانون 

 (Office of the Public Advocate)عمومی  مدافعھاز زمینھ ھای تحت پوشش در برگھ ھای اطالعاتی کھ توسط دفتر 
شده  گنجانده بعداً در این سندبیانیھ ھای وضعیت منتشر شده اند، موجود است. فھرست کاملی از این برگھ ھای اطالعاتی و  

 .است
 

 مقدمھ 
مستدل   ھای بھ رسمیت می شناسد کھ بزرگساالنی کھ توانایی تصمیم گیریاین نکتھ را  1990 سال  و مدیریت سرپرستیقانون 

در    خودشانبلکھ برای محافظت از ، شانکیفیت زندگی  کردن حفظ  تضمیناست نھ تنھا برای  ممکن، ندارند شان را برای خود
 بھ حمایت و کمک اضافی نیاز داشتھ باشنداستفاده، بھره کشی و سوء، برابر خطر بی توجھی

 . 
 سرپرستی و مدیریت 

یک در جھت منافع  ھا بھ طور قانونی برای تصمیم گیری کھرا قادر می سازد  نشینیک تصمیم گیرنده جا، سرپرستی و مدیریت
بیماری روانی و آسیب مغزی اکتسابی ، ناتوانی ذھنی، بھ دلیل شرایطی مانند زوال عقلآن بزرگسال منصوب شود کھ  بزرگسال

 .می شود نامیده ناتوانی در تصمیم گیری  این بعنوان. ش نمی باشدقادر بھ تصمیم گیری مستدل برای خود
 

 چیست؟  سرپرستی 
برای تعیین قانونی یک فرد   یاعمال می شود. این روشپزشکی و سبک زندگی ، تصمیم گیری ھای شخصی مورد سرپرستی در

را ندارد. ممکن   شخودبرای شخصی تصمیم بگیرد کھ توانایی تصمیم گیری یک تواند بھ نفع ب ") است کھ سرپرست مسئول (" 
زندگی یا  اتترتیب، در مورد کار، می کند سرپرستیاست بھ یک سرپرست اختیار داده شود تا از طرف شخصی کھ وی را 

 .بگیرد اش تصمیمدرمان 
 

 مدیریت چیست؟ 
ر")  اعمال می شود. مدیریت روشی برای تعیین قانونی یک فرد مسئول ("مدی حقوقیتصمیم گیری مالی و  در مورد مدیریت

  برای  ھا را تصمیم گیریآن کھ توانایی  است بزرگسالی برای منافع در مورد بھترینمالی یا حقوقی  ھای برای تصمیم گیری
پرداخت بدھی ھا و ، مانند خرید یا فروش دارایی ضوعاتیندارد. ممکن است بھ یک مدیر اختیار داده شود تا در مورد موش خود

 .نمایدسرمایھ گذاری پول تصمیم گیری 
 

 مدیر سرپرست یا   تعیین
می کند.  بررسیمربوط بھ سرپرستی و مدیریت را  موضوعات (State Administrative Tribunal)ی اداری ایالت دادگاه

برای حل  گیری ضروری است کھ تصمیمفقط در مواردی  مدیر سرپرست یا  کردن برای تعیین دادگاهدرخواست بھ دادن یک 
بھ روشی نھ چندان رسمی قابل حل  و این مشکالت اثر می گذاردتصمیم گیری  ناتوان در بر زندگی فرد  ی الزم باشد کھمشکالت

 .ندنیست 
  

را از دست می دھد. برای محافظت  شبرای خود ھا حق تصمیم گیری، می شود تعیینسرپرست یا مدیر برایش یک شخصی کھ 
این کار را  اداری ایالتی   دادگاهکھ د شو می تعیین فقط وقتیسرپرست یا مدیر یک ، در ھر زمان ممکنافراد  از حق تصمیم گیری 

ضروری بداند و گزینھ ھای "کمتر محدود کننده"   ،مختل شده است ششخصی کھ توانایی تصمیم گیری اآن برای حفظ منافع 
پایدار  سرپرستیوکالت نامھ پایدار و / یا یک می تواند  دارای تواناییشخصی ، . بھ عنوان مثالباشنددر دسترس یا مناسب ن دیگر 

انتخاب کرده برای تصمیم گیری از طرف خودش  کند تا از آینده خود محافظت کند و اطمینان حاصل کند شخصی را تکمیل را 
 .است
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 پایدار  و وکالت  پایدار سرپرستی وکالت
را  نشینیجا ه ھایتصمیم گیرند می خواھند دو گزینھ را برای افرادی فراھم می کند کھ  1990 سال  قانون سرپرستی و مدیریت

توانند برای آنھا تصمیم ب آنھا تصمیم گیرنده ھا، را از دست بدھند شانقدرت تصمیم گیری برای خود زمانیمعرفی کنند کھ اگر 
، کھ یک فرد بالغ از توانایی قانونی کامل برخوردار است موقعی. در  پایدار وکالتیک و  پایدار سرپرستی وکالتیک  -بگیرند 
پایدار  وکالت سرپرستییک  -مختلف را شامل می شود  تصمیم گیری ھای یا ھر دو این اختیارات را کھ انواع  یکیند می توا

 . را بدھدو یک وکالت پایدار برای تصمیمات مالی و دارایی  یسبک زندگی و درمان، برای تصمیمات شخصی
 
 

 پیشرفتھ   یدستور بھداشت
کھ می خواھند نوع درمانی را کھ در آینده   فراھم می کند این گزینھ را برای افرادی 1990 سال  و مدیریت سرپرستیقانون 

بتوانند خواستھ ھای آنھا  یرا بھ گونھ ای ارائھ دھند کھ متخصصان بھداشت کارکنند و می خواھند این  ینتعی ،خواھند کرددریافت 
 د کھ یک دستورمی تواند تصمیم بگیر، از توانایی قانونی کامل برخوردار است زرگسالکھ یک فرد ب موقعیرا دنبال کنند. در 

. برای کسب اطالعات بیشتر در بگنجانددر آن را چھ نوع تصمیمات درمانی اینکھ وی می خواھد و  بدھدرا  پیشاپیشبھداشتی 
با    2300 9222" با شماره اپیشپیش یبھداشت "تھیھ یک دستور یک نسخھ از کتابچھیا  اپیشبھداشتی پیش ھایمورد دستور

 .مراجعھ کنید www.health.wa.gov.au/advancehealthdirective وزارت بھداشت تماس بگیرید یا بھ
 

 1990 سال و مدیریت  سرپرستی اصول قانون 
تعیین  اعمال می شود کھ در مورد ھرگونھ تصمیم گیری کھمشخص می کند اصوالی را  1990 سال  قانون سرپرستی و مدیریت

  نشینبھ یک تصمیم گیرنده جا شتصمیم گیری ممکن است برای حفاظت از منافع خود در ناتوان زرگسالآیا یک فرد ب می کند
 یا نھ. نیاز داشتھ باشد

 
 .تصمیم گیری استناتوان در فرد برای بھترین منافع در نظر گرفتن اصلی   مسئلھ - بھترین منافع •
و توانایی   صالحیت داده می شودفرض بر این است کھ ھر شخصی کھ درخواستی برای او  - صالحیت در مورد فرض •

 .قاطعانھ خالف آن ثابت شودبطور را دارد مگر اینکھ  شخودبرای تصمیم گیری 
روش مناسب   چیکھ مشخص شود ھ تعیین می شود یفقط درصورت مدیر ایسرپرست  - محدود کنندهحداقل  نھیگز •

 . وجود ندارد،  داشتھ باشد ی و اقدامو  یریگ م یدر تصم یکمتر تیفرد کھ محدود یازھاین نیتأم یبرا یگرید
شود کھ فرد در آنھا   یمحدود م زمینھ ھاییبھ  معین شده نشینجا رندهیگ  میتصم کی اراتیاخت - جامعمحدود در مقابل  •

 دارد. ازین یریگ میتصم یبان ی شده و بھ پشت تیدچار مشکال
ً یمستقکھ ( یریگ میتصمناتوان در فرد  یخواستھ ھا، تا آنجا کھ ممکن است - شخص یخواستھ ھااحترام بھ  • شده  انیب  ما

 شود. یدر نظر گرفتھ م ،گرفتھ شود یکھ از طرف و یمی) در ھر تصموی می باشد یبر اساس اقدامات قبل ای
 

 ی عموم مدافع 
حقوق  معین شده است تا  1990 سرپرستی و مدیریت سالقانون  تحتمستقل است کھ  یمأمور قانون کی یعموم مدافع
وء  و سبھره کشی  ، و خطر غفلت را ترغیب و محافظت کند یریگ میدر تصمناتوان عزت و استقالل بزرگساالن ، بشر

 .استفاده را کمتر نماید
 

 یماریب، یذھن یناتوان، زوال عقل لیکھ بھ دل کند یکمک م  یبزرگساالنبھ از حقوق بشر  تیدر حما یعموم مدافع
زوال  ندهیفزا وعیو ش در حال پیری تیجمع یک . با ستندیمستدل ن یریگ میقادر بھ تصم یاکتساب یمغز بیآس ای یروان
در  وستھیبھ طور پ، استمحدود  شانمنافع  یبرا یمنطق  یریگ میتصم ییکھ توانا یغرب ییایاسترال در  افرادتعداد ، عقل

 .می باشد شیحال افزا
 

 یالتیا یادار دادگاه
یا   سرپرست نییتع ایآ کھاست  نکتھ ن یا آن مشخص کردن فھیو مستقل است کھ وظ یقانون دادگاه کی یالتیا یادار  دادگاه
 : دادگاه. یا نھ است یریگ میدر تصمناتوان بھ نفع شخص  مدیر

 
 ردیگ یرا در نظر م ریمد ایسرپرست و /  تعیینمربوط بھ  یھا درخواست •
 کند یرا صادر م مدیرانسرپرستان و  نییدستورات تعاحکام  •
 کند یمرور م ،را کھ قبالً انجام شده احکامی •
را تحت  یدرمان ماتیو تصم یبھداشت یدستور ھا، داریپا سرپرستی، داریوکالت پا مورد  مداخلھ در یھا درخواست •

 کند.  یم یبررس، 1990 سال  مدیریتو  سرپرستیقانون 

http://www.health.wa.gov.au/advancehealthdirective
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 بیشتر  اطالعات

در   می توانکند کھ  یم منتشررا  بیانیھ وضعیتو  یاطالعات یاز برگھ ھا یعیوس فیط یعموم مدافع
www.publicadvocate.wa.gov.au  فورمت ھایبھ زبانھا و  ھانیا، . در صورت درخواستپیدا کرد یدسترس بھ آنھا 

 موجود است.  گرید
 

 ی دیگر اطالعات  یبرگھ ھا
 یعموم مدافع. نقش 2     

 ی التیا یادار دادگاه. نقش 3
 سرپرستی. 4
 مدیریت. 5
 کردن  عقیم. 6
 یخدمات یاستانداردھانظرات مشتری و . 7
 پایدار. وکالت 8
  پایدار وکالت سرپرستی. 9

 ندهیآ  یبرا یزی. برنامھ ر10
  

 ی عموم   مدافع دفتر   بیانیھ وضعیت 
 یدرمان یریگ می. تصم1
 محدود کردن . 2
 در مورد محل اقامت یریگ میتصم یبرا اریاختداشتن با  سرپرستی چاره نیبھ عنوان آخر یعموم مدافع. نقش 3
 یبھداشت در مورد درمان و مراقبت یریگ میدر تصم اریاختداشتن با چاره سرپرستی  نیآخربھ عنوان  یعموم مدافعنقش . 4
 گرفتن  درمورد تماس یریگ میتصم یبرا اریاختداشتن با  چاره سرپرستی نیآخربھ عنوان  یعموم مدافعنقش  -5
 ی نیدر مورد درمان: مراقبت تسك یریگ میتصم یبرا اریاختداشتن چاره سرپرستی با  نیآخربھ عنوان  یعموم مدافعنقش . 6
 

 ی مشاوره تلفن   خدمات
بزرگساالن  یازھایحقوق و ن  حرفھ ای در مورد ای یشخص یک نفع کھ  یافراد یرا برا یخدمات مشاوره تلفن یعموم مدافع

 858 1300بھ شماره دوشنبھ تا جمعھ از ، یدر ساعات ادار می توانید شما کند.  یفراھم م ،دارند یریگ میتصمناتوان در 
 .بگیریدمشاور تماس  مسئول کیبا  455

 

 د یریبا ما تماس بگ شتریاطالعات ب یبرا
 ی عموم مدافع دفتر

PO Box 6293, EAST PERTH  WA  6892 
 455 858 1300: تلفن

 opa@justice.wa.gov.au: لیمیا
 www.publicadvocate.wa.gov.au : وب

 
 
 
 

mailto:opa@justice.wa.gov.au
http://www.publicadvocate.wa.gov.au/
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شود. اطالعات و مشاوره  یم  فراھم یبصورت داوطلبانھ بھ عنوان خدمات عموم یبرگھ اطالعات ن یارائھ شده در ااطالعات 
 یابیشود کھ خوانندگان مسئول ارز یاساس ارائھ م نیاما فقط بر ا ردیگ یدر دسترس قرار م تیحسن ن بصورتارائھ شده 

  التیکنند. نھ ا بررسی، اظھارات و اطالعات مربوطھ را ارائھ ھاتمام  دیو با ھستند نجایبحث شده در ا ضوعاتاز مو شانخود
  ندهینما  ایکارمند  چیھ ای التیا ندهینما  ایکارمند  چیھ و نھ ایالتاز  نمایندگی یا ابزاری چی") و نھ ھالتی("ا یغرب یایاسترال

اتکا بھ  ایاز استفاده  یناش ینگارسھل ا لیاز آن و نھ بھ دل یخسارت ناش ای ضرر در قبال  یتیمسئول ایالت، نمایندگی یا ابزاری
 . ندارد مشاوره ارائھ شده در رھنمودھا ایھرگونھ اطالعات 

2019 
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