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ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه

وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻣﺸﻮره ای ) (۱۳۰۰ ۸۵۸ ۴۵۵دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و وﮐﺎﻟﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﺬارد .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﻣﺸﻮره ای ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ۹
ﺻﺒﺢ و  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺿﺮورت دارم؟
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﮭﺎ و ﺑﺎورھﺎ و ارﺟﺤﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮدی در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺪام ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﮫ در اﺛﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ
ﻣﻮرد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺪاوی و درﻣﺎن ھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد /ﯾﺎ
ﮐﺪام ﻧﻔﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺪاوی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
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:
• وﮐﺎﻟت ﻣﺎﻧدﮔﺎر :ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯾدھد ﯾﮏ ﻧﻔری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮕﯾرد.
• وﮐﺎﻟت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر :ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد ﯾﮏ ﻧﻔر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﺗداوی ،ﻧﺣوه زﻧدﮔﯽ و
ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮕﯾرد.
• رھﻧﻣود ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ درآﯾﻧده :ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد ﺗﺎ از ﻗﺑل ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در ﻣورد ﺗداوی ﺑﺧﺻوص و
ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺷراﯾط ﺑﺧﺻوص ﭘزﺷﮑﯽ در آﯾﻧده ﻣﯾﺧواھﯾد را ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد .

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟
ھﯿﭻ ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد  /و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ  ،داﮐﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﺤﯽ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ
از ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﺪھﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﻟﻨﺪﮔﯿﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺑﺮﮔﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  -۸وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ

)Information Sheet 10 – Planning for the future (translated into Dari

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﯾﺎ رھﻨﻤﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯽ در آﯾﻨﺪه  ،ﺑﺎﯾﺪ دارای آﻧﭽﮫ ﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
“ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ” ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻮرم ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ 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
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﺤﯽ را ﭘﺮﺳﺎن ﺷﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻮﻣﮏ ﮐﻨﺪ را ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ؟
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﻮرم وﮐﺎﻟﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در وب ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺮ را ﻣﯿﺪھﺪ:
• راھﻧﻣﺎی وﮐﺎﻟت ﻣﺎﻧدﮔﺎر در وﺳﺗرن اﺳﺗراﻟﯾﺎ.
• 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.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﮫ رھﻨﻤﻮد ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
Telephone: 9222 2300
Email: acp@health.wa.gov.au
Web: www.health.wa.gov.au/advanvecareplanning

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

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳروﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺷﺎوره اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻧﯾت و ﻗﺻد ﺻﺣﯾﺢ و ﺧوب در دﺳﺗرس
اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺳﺋول ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود از ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﺑﺣث در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎ ،اظﮭﺎرات و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧد ،اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﮫ دوﻟت
وﺳﺗرن اﺳﺗراﻟﯾﺎ ) دوﻟت( و ﻧﮫ ھﯾﭻ آژاﻧس ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و ﯾﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾﺎﻟت و ﯾﺎ ھر آژاﻧس ﯾﺎ اﺑزار دوﻟﺗﯽ ،ﻣﺳﺋول از دﺳت رﻓﺗن ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره ای ﮐﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ اراﺋﮫ ﺷده ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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