
 

 

 سرپرستی  .4
مستدل برای  ھای کھ توانایی تصمیم گیری افرادیبھ رسمیت می شناسد کھ این نکتھ را  1990 سال  و مدیریت سرپرستیقانون 

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

 
 

 می تصم ناتوان در. افراد بگذارد ری تأث  اش یمختلف زندگ یجنبھ ھا  تیریفرد در مد ییتوانا  بر ممکن است یریگ  میدر تصم یناتوان
 ت یحما  نیوابستھ ھستند. ا گرانید  تیاز حما یمختلف مقادیربھ  اغلب، معقول در جامعھ یزندگ تی فیک یک بھ   یابیدست یبرا یریگ

 .، دوستان و ارائھ دھندگان خدماتشده اند، مانند خانوادهسھیم  آنھا  یشود کھ قبالً در زندگ یانجام م یاغلب توسط افراد
 
(برگھ  ارائھ می کند  پایدار وکالت سرپرستیفرم  دنکر لیبا تکم شخص یک  یبرا را داریپاسرپرست  نییتع  ییقانون توانا نیا

تکمیل  پایدار  وکالت سرپرستیگرفتھ باشد کھ  میشخص تصم ایامکان وجود نداشتھ باشد  نیکھ ا ی). در مواردرا ببینید 9 یاطالعات
کند.  نییتع   سرپرست یریگ میتصم در ناتوانشخص  یتواند برا یم یالتیا  یادار دادگاهاست کھ  تدابیری بعمل آوردهقانون ، نکند

 .منصوب شود جانشین رندهیگ  میتصمیک سرپرست بھ عنوان  کھدھد  یاجازه م کار نیا
 

منافع بھترین در جھت را  یپزشک  قاتیو تحق ی، درمانی، سبک زندگیشخص ماتیتصم کھمنصوب کرد را می توان  سرپرست
، یذھن یممکن است زوال عقل، ناتوانوی  چون، ستیخود ن یمستدل برا ی ھایریگ میقادر بھ تصموی کھ ی بگیرد بزرگسالیک 

 .باشدداشتھ  یاکتساب یمغز بیآس  ای یروان یماریب
 
 

 نیاست کھ بھ عنوان آخر یاقدام نیا، شخص استبرای یک  یری گ  میتصم یسرپرست شامل سلب حقوق اساس تعیینآنجا کھ  از
فرد در  یمنیو ا رفاه تضمین یمحدود کننده برا کمتر اقدامات اینکھ فقط پس از  -شود  یانجام م یالتیا یادار دادگاهچاره توسط 

 .استیافتھ شده نامناسب  اینظر گرفتھ شده و نامناسب  
 

 ؟ ھایی یریگ  مینوع تصم چھ
و   یدرمان، یسبک زندگ، یشخص ماتیتصم  یریگ میتصم در  ناتواندارد کھ از طرف شخص  یقانون اریسرپرست اخت  کی

 .را اتخاذ کند یپزشک  قاتیتحق
 
حکم   یک  در یریگ میتصم  اختیارشود.  یمربوط م یو مراقبت بھداشت درمان ای یزندگ اتبی ترت ، بھ کاراغلب  ماتیتصم نیا

  یھا حوزهتمام  مورد در ایمحدود) باشد  حکمدرمان و اسکان ( ماتی مانند تصم یممکن است محدود بھ موارد خاص یسرپرست
 ) اعمال شود.جامعفرد (دستور  یزندگ

 
 :موارد زیر ھستند شامل ھان ی. اردیبگ  آنھا را تواند  ید کھ سرپرست نمنوجود دار یماتیتصم

 
 ھست  وکیل ویکھ   یاز شخص وکالتدادن بھ  یرأ •
 ندک یم وکالت یعال دادگاهرا بدون حکم  یکھ و یاز طرف شخص تیوص دادن رییتغ ای انجام دادن •
 وی زیر سن قانونیفرزند  اید کن یم وکالترا  یکھ و یزدواج شخص دادن بھ ا تیرضا •
 ایالتی   یادار  دادگاهبدون حکم  کند یم وکالترا  یکھ و یشخص یساز قیمبا ع کردن موافقت •
 کند.  یم وکالترا  یکھ و یشخص فرزند دادن یدادن بھ فرزندخواندگ تیرضا •
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 منافع  نیبھتر
 :نمایدعمل  ،کند یم را وکالت یکھ و یشخص منافعدر جھت بھترین موظف است  سرپرست

 
 دفاع از شخص  •
 جامعھ یدر زندگ شتریبھ مشارکت ھرچھ ب شخص کردن  قیتشو •
 شا یدر مورد زندگ کردن یریگ میو تصم شمراقبت از خود یشخص برا و کمک بھ کردن  قیتشو •
 بھره کشی استفاده و ء سو، یتوجھ یدر برابر بشخص از  کردن محافظت •
 او  یمشاوره با شخص و در نظر گرفتن خواستھ ھا •
 داشتھ باشد شخص ممکن استکھ  یتیھرگونھ روابط حما  کردن حفظ •
 . شخص یو مذھب یزبان، یفرھنگ  طیمحکردن حفظ  •
 

 شود؟  تعیینشخص یک تواند بھ عنوان سرپرست  یم یکس چھ
 : دیبا می شود، یکھ بھ عنوان سرپرست معرف یشخص

 
 سال سن داشتھ باشد  18حداقل   •
 داشتھ باشدرضایت ، شود یکھ درخواست در مورد او انجام م یشخصبرای  شدن سرپرست برای •
 یدر زندگ آن شخص و مشارکت یشخص یریگ میتصم، و استقالل دشخص عمل کنآن بھ نفع  یکھ در ھر زمان دآماده باش •

 د کن  قیجامعھ را تشو
 با منافع شخص مورد نظر در تعارض باشد.  وی یکھ منافع شخص دریقرار نگ یتیدر موقع •

 
تواند  یم یعموم مدافع، در دسترس نباشد ای آن نباشد مناسب، نباشد  یسرپرست فھیکس حاضر بھ انجام وظ چیکھ ھ یطیشرا در

 منصوب شود. ستیسرپر چاره نیبھ عنوان آخر یالتیا یادار دادگاهتوسط 
 

 یاحکام سرپرست یبررس
 ،طیبستھ بھ شرااین بررسی اما ،  کند یبررس  کباریحداقل ھر پنج سال را  یاحکام سرپرست ھمھموظف است  یالتیا  یادار دادگاه

 ممکن است زودتر انجام شود. 
 

توان   یم، در دسترس نباشددیگر ،  دارد وی را وکالتکھ  یخود در قبال شخص یھا تیانجام مسئول یبرا تعیین شدهسرپرست  اگر
 ارائھ داد.  دادگاهرا بھ  دیسرپرست جد نییتع یتقاضا

 
حکم را  نیدرخواست کند کھ ا یالتیا یادار  دادگاهتواند از  یم، دارد توجھ  یریگ میشخص ناتوان در تصم یازھایکھ بھ ن کسی ھر

نگران است کھ  یاگر کس ایرا لغو کند   حکمتواند  یم دادگاه، نباشد حکم بھ  یازین گریکند. اگر مسائل حل و فصل شود و د یبررس
 را منصوب کند.  یگریتواند سرپرست د  یم دادگاه، کند یشخص عمل نم درجھت بھترین منافع آنسرپرست 

 
 :سرپرست اگرانجام خواھد شد،  دادگاهبررسی توسط 

 
 رد یمب •
 خود برکنار شود  یھا تیاز مسئول خواھدب •
 باشدن وظیفھ نیقادر بھ انجام ا گرید  یروح ای یجسم یناتوان لیبھ دل •
 . باشدشخص مقصر شناختھ شده آن با  بدرفتاری ای یسھل انگار مورددر  •

 
 شود.  یمتوقف م ،کند یم وکالترا  یکھ و یمرگ شخص در موقعسرپرست یک  اراتیاخت
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 ھا  سرپرست برای یبانیو پشت مشاوره
درمورد  ییراھنما  یممکن است برا،  شخص مورد نظر مطمئن نباشد در جھت بھترین منافع یریگ  میسرپرست در مورد تصم اگر

 ).3 یاطالعات برگھبھ  دی(نگاه کن  بدھددرخواست یک  یالتیا  یادار دادگاه بھ،  انجام شود دیبا یچھ اقدام نکھیا
 

 د. كن، گفتگو دارد اریكھ در اخت  ییھا نھیتا در مورد گز ردیتماس بگ یعموم مدافعد با دفتر توان  یم وی، نصورتیا ریغ در
 

 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

 
 
 
 
 
 

 
 

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 بررسیمربوطھ را ، اظھارات و اطالعات 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 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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