Persian

از کجا میتوانم به بسته اطالعاتی
و یا فرمهای وکالتنامه مراقبت
یا Advance Care Directives
دسرتسی پ�یدا کنم؟
بسته اطالعاتی و یا فرمهای وکالتنامه مراقبت را میتوانید
به صورت رایگان و آنالین از وب سایت زیر دنلد کنید:
www.advancecaredirectives.sa.gov.au

همینطور میتوانید یک نسخه اینترنتی فرم که به صورت
آنالین شمارا راهنمایی میکند را پر کنید.
برای ارسال نسخه کاغذی این پکج اطالعاتی و یا فرم
مخصوص به در منزل ,شما میتوانید به صورت آنالین و با
از طریق تماس با سرویس اس ای با شماره
 13 23 24در طول ساعات اداری یک نسخه کاغذی این
فرم و اطالعات آن را سفارش دهید.

برای اطالعات بیشرت
وب سابت وکالتنامه مراقبت اطالعات بیشتری را در
اختیار شما میگذارد_ صفحه اطالع رسانی و منابعی دارد
که توسط آنها شما راحت تر میتوانید این فرمها را پرکنید.
به وب سایت زیر مراجعه کنید و تصمیمات آگاهانه تری را
در مورد زندگی و سالمت آینده خود بگیرید.
www.advancecaredirectives.sa.gov.au

کمیسیون ارائه خدمات حقوقی یا
 Legal Service Commissionمیتواند
در زمینه فرم شما برای درخواست
وکالتنامه مراقبت به شما راهنمایی دهد.

هر آنچه را که در زمینه
مراقبت ونگهداری از خود
دلتان می خواهد امروز که
قادر به مشخص کردن آن
هستید مشخص کنید شاید که
فردا قادر به این کار نباشید.
در صورتیکه شما خود قادر به برقراری ارتباط با
بقیه نباشید وکالتنامه مراقبت درک مشخصی
از نیازها و خواسته های شما را به افرادی که از
شما نگهداری میکنند میدهد.

تلفن:
1300 366 424
وب سایت:
www.lsc.sa.gov.au
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وکالتنامه مراقبت
نوع جدید وکالتنامه مراقبت یک قدم بسیار مهم در
.جهت برنامه ریزی برای مراقبتهای پزشکی شماست
Advance Care Directive نوع جدید وکالتنامه مراقبت یا

 طرح زیر3 یک طرح است که به تنهایی جایگزینی برای
.است

Directive Form

Advance Care

Par t 1
You must fill in
this Part.

se to:
you can choo
Care Directive
this Advance
kers and/or
By completing
te Decision-Ma
future
or more Substitu
sions about your
deci
e
guid
1. Appoint one
to
wishes
matters and/or
your values and
Thisonal
and other pers
2. Write down
do-it
mstances.
arrangements
circu
living
r
-y
,
icula
ou
care
part
rself Ki
health
do not want in • Advance
t cont
healthcare you
Care Di
ains :
• Step
3. Write down
rective
-by-St
ep Gui ______ Form
l details
• Gen
de
eral In________
Par t 1: Persona
____________
fo
____
rm
____
at
ion
Directive)
____________
Advance Care
Name: ________

Par t 2a
Part
Only fill in this
if you want
or
to appoint one
more Substitute .
akers
ion-M
Decis

(Full name of

Par t 2a: App

ointing Substitu

I appoint:____

e
Your Substitut
er
Decision-Mak
fills in this
section. g

____________

____
Ph: ____________
I,____________

e
Your Substitut
er
Decision-Mak
fills in this
section. g

fill
If you did not
in any of this
draw
Part please
y
a line diagonall
across it.

te Decision-M

akers

____
____________
____________Decision-Maker)

(Name of appoi

_______

_________

☎

_
___ / ___ / ____
Date of birth:

____________

(Name of appoi

nted Substitute

____________

__________

Decision-Maker)

the
pt my role and
rstand and acce
out in the
s old, and I unde
-Maker as set
am over 18 year
stitute Decision
s of being a Sub
s.
responsibilitie
eline
ision-Maker Guid
/ ____
Substitute Dec
Date: ___ / ____
___________
____________
Decision-Maker)
Signed: ________
nted Substitute
appoi

___________
____________
AND
____________
____________ nted Substitute Decision-Maker)
I appoint:____
_
(Name of appoi
___ / ___ / ____
Date of birth:
________ ☎
____
____
Ph: ________
__________
____________
____________ ion-Maker)
____
____
Decis
____
nted Substitute
I,____________
(Name of appoi
the
pt my role and
rstand and acce
out in the
s old, and I unde
-Maker as set
am over 18 year
stitute Decision
s of being a Sub
bilitie
onsi
resp
elines.
ision-Maker Guid
/ ____
Substitute Dec
Date: ___ / ____
___________
____________ Decision-Maker)
Part 2a
itute
Signed: ________
(Signature of

Medical Power of Attorney, Anticipatory Directions,
Enduring Power of Guardianship.

دالئل مختلفی میتواند برای این مسئله وجود داشته
:باشد مانند

این وکالت نامه اجازه چه کارهایی
را به من میدهد

• یک تصادف ویا بروز یک مشکل روانی
• دچار شدن به بیماری فراموشی یا مشکالتی از این نوع

:این وکالت نامه به شما اجازه میدهد

• سکته مغزی ناگاهنی

 ترجیهات و دستورالعملهایی مورد نظر,• خواسته ها
 نوع زندگی و مسائل, خود برای مراقبتهای پزشکی
یا/شخصی خود در آینده را بنویسید و

• یا به دلیل بیهوش ویا درون کما بودن
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Witness initial

این بسته شامل چه چ�یزهایی
میشود
این بسته شامل فرم وکالتنامه مراقبت و یک راهنمای پر
کردن میباشد که شما را قدم به قدم برای پر کردن فرم
, همینطور دراین بسته یک نمونه اظهاریه.راهنمایی میکند
, شهود,فرم الزم برای انتخاب تصمیم گیرنده های جایگزین
 برگه های اطالع رسانی و دیگر منابع ضروری,مترجم
.موجود میباشد

شاید زمانی فرا رسد که شما قادر
به تصمیم گیری در زمینه انتخاب نوع
نگهداری از خود نباشید ویا قادر به
.بیان آن نباشید

• در صورت اینکه خود قادر نباشید یک یا چند نفر را به
عنوان تصمیم گیرنده در مورد این مسائل انتخاب کنید
.تا به جای شما تصمیم گیری کنند

چرا باید من چنین وکالتنامه ای
داشته باشم
این کار به شما این امنیت خاطر را میدهد که در زمانیکه
قادر نیستید برای خود تصمیم گیری کنید ویا بقیه را از آنچه
 کسانی که مسئول نگهداری شما,میخواهید آگاه کنید
هستند از آنچه شما میخواهید آکاهند و طبق آن عمل می
.کنند

این اتفاقها در هر مقطع از زندگی ویا شرایط سنی ممکن
است بیفتد اما انچه مهم است این است که دراین
شرایط میخواهید چگونه از شما مراقبت شود؟ چه کسی
وچه گونه به شرایط معیشتی و زندگی شما رسیدگی
کند؟چه کسی در مورد نحوه رسیدگی به شما تصمیم
گیرنده باشد؟

