
 

 

 ی التیا یادار دادگاهنقش  .3
 ست؟ یچ یالتیا  یادار دادگاه

 :و مستقل است کھ یقانون دادگاه کی یالتیا  یادار دادگاه
 کند  یم یرا بررسناتوان در تصمیم گیری فرد بزرگسال  کی یبرایا مدیر سرپرست و /  تعیین یھادرخواست •
 کند یرا صادر م مدیرانسرپرستان و  نییتع احکام •
 کند  یمرور م،  شده صادررا کھ قبالً  احکامی •
را تحت قانون   یدرمان ماتیو تصم  یبھداشت یھا ، دستورداریپا  سرپرستی، داریمداخلھ در وکالت پا یھا درخواست •

 .کند یم یبررس، 1990سال  مدیریتو  سرپرستی

 یالتیا یادار دادگاه دادرسی جلسات
در  کھ  یکند کھ در آن افراد ی را برگزار م یجلسھ ا  دادگاه، شده باشد  نجامایا مدیر سرپرست و /  نییتع یبرا یدرخواست اگر

، ابراز فرصت دارند نظرات خود را در مورد آنچھ کھ بھ نفع شخص است، ھستند سھیم یریگ م یتصم ناتوان در شخص یزندگ
 اش حاتینظرات و ترج انیب یبرا یفرصت زین ،شود یم بررسی یو یریگ  میکھ حقوق تصم یشخص، . در صورت امکانکنند

 .خواھد داشت

 را در نظر خواھد گرفت؟ چیزیچھ  دادگاه
قبل از  ، شخص مورد نظر ارسال شده است یازھایو ن طیرا کھ در مورد شرا دیگری  یاطالعات و گزارش ھا نیھمچن دادگاه
 :باره موارد زیر در نظر خواھد گرفتدر  یریگ میتصم
   داردی ناتواندر تصمیم گیری  فرد  ایآ •
 اینکھ آیا( اش دارد یامور شخص  تیریمد کھ در ییتوانا زانیو م شخود یفرد در اداره زندگ ییبر توانا ناتوانی ریتأث •

 ) یا نھ وجود دارد ریمد ایبھ سرپرست   یازین
 دارددر تصمیم گیری   یناتوان است کھ  یبھ نفع شخص ریمد  ایسرپرست و /  نییتع ایآ •
 کند یریگ میتصم  )حکم جامعدر ھمھ موارد ( ایمحدود)  یک حکم ( یخاص زمینھ ھایدر مورد  دیبا ریمد  ای سرپرستیا آ •
 است  یتریمد  ای یبھ عھده گرفتن نقش سرپرست یسازمان برا ایفرد  نیمناسب تر  یچھ کس •
 الزم االجرا باشد  ینیقبل از بازب  مدتیچھ حکم باید تا  •
 را دارد  یدادن در انتخابات پارلمان یرا ییفرد توانا ایآ •
 .وجود دارداپیش شیپ  یبھداشت دستور ای داریپا  سرپرستی، داریمانند وکالت پا یامحدودکننده کمتر  نھیگز ایآ •

 

 احکام یبررس
یا مدیر بھ سرپرست   یازیھنوز ن ایکند کھ آ مشخصتا  ایجاد شده است مدیرانسرپرستان و  نییتع یخودکار برا  یبررس ندیفرا کی

ظرف پنج در موظف است  یاز نظر قانون یالتیا یادار دادگاهالزم است.  یاصل حکم طیدر شرا یر ییتغھر گونھ  ایوجود دارد و آ
 .ممکن است زودتر انجام شود، پرونده طیبستھ بھ شرا یبررسیک  اام،  کند یسال ھر پرونده را بررس

 
 یھر شخص ای یعموم مدافع، یویا مدیر  سرپرست ، ھر زمان کھ بخواھد درخواست شخص مربوطھدر تواند  یم نیھمچن دادگاه
 .کند درخواست بررسی، می دھد اجازه یبھ و دادگاهرا کھ 
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 نظر  دیتجد درخواست
توسط   میتصم نیشود. اگر ا یبررس  دادگاهگرفتھ شده توسط  ماتیدھد تا تصم یاجازه م 1990سال   مدیریتو  سرپرستی قانون

 Full)  کامل دادگاهیک بخواھد کھ   سیتواند از رئ یکھ متضرر شده است م یشخص، شده باشد  گرفتھ دادگاه انفرادی عضو کی
Tribunal) عملی کندرا  یدرخواست نیچن د یبا  سی. رئترتیب دھد میتصم نی ا یبررس یرا برا. 

 
 ط یارسال شود اما فقط در شرا یعال  دادگاهتواند بھ  یکامل م دادگاه میتصمیک در اعتراض بھ  دنظریتجد برای اجازه درخواست

 :ریز
 

 ه باشدمرتکب شد  تیواقع ایدر قانون و /  ییخطا یالتیا  یادار دادگاه •
 ه باشد خود عمل کرد تیخارج از صالح یالتیا  یادار دادگاه •
 .ھستند یکاف دنظریدرخواست تجد ھیتوج  یراب بعضی از دالیل دیگر •

 
 د یریبا ما تماس بگ شتریاطالعات ب یبرا

 یعموم 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
 

 ی الت ی ا یادار دادگاه
GPO Box U1991 PERTH  WA  6845 

Level 6, State Administrative Tribunal Building 
 017 306 1300  ای  3111 9219 (08): تلفن

 sat@justice.wa.gov.au: لیمیا
  www.sat.justice.wa.gov.auوب: 

www.sat.justice.wa.gov.au :پورتال الکترونیکی دادگاه  
  
 

شود. اطالعات و مشاوره  یم  فراھم یبصورت داوطلبانھ بھ عنوان خدمات عموم تیبرگھ اطالعا 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  دیباو  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 یسھل انگار 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 
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