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Fact 
sheet 

 

  التقدم بطلب على الوصاية 
 (Arabic) نشرة معلومات  

 بطلب؟ تتقدم كيف

 استمارة امأل

 في ةواإلداري ةالمدني المحكمة إلى بطلب تتقدم أن يجب
 أمر على للحصول (NTCAT) الشمالية المقاطعة
 وصاية:

 على وانقر www.ntcat.nt.gov.au إلى توجه 1

 واالستمارات. المنشورات صفحة

 'وصاية أمر على الطلب' استمارة بتنزيل قم 2

 .(AG1 أستمارة)

 تحتاجه. دليل أي واجمع االستمارة امأل 3

 عن إما NTCAT إلى المعبأة االستمارة قّدم 4

 أوبالبريد، الفاكس، أو اإللكتروني، البريد طريق

 شخصيًا. أو

 نشرة آخر في NTCAT – االتصال تفاصيل راجع 
  هذه. المعلومات

 بالطلب. التقدم على رسم يُفرض ال

 طبي دليل تقديم

 على دليل تقديم إلى ستحتاج الطلب، استمارة جانب إلى
 كتقرير القرارات، اتخاذ على الشخص قدرة ضعف
  السيكولوجية. أو الطبية الحالة يقيّم حديث

 في اختصاصي أو األطباء أحد من تطلب أن يمكنك
 أو الطبيب تقرير ' استمارة يمأل أن الصحية الرعاية

 .(AG3) 'الصحي الممارس

 تقديم: إلى أيًضا تحتاج قد
 (AG2) الُمقتَرح الوصي بأهلية إقرار استمارة •
  .(AG4) الرئيسي الرعاية مقدم تقرير •

NTCAT توجد كل هذه االستمارات على موقع 

 اإللكتروني. وتوجد تفاصيل االتصال بـ   

 NTCAT على الصفحة الخلفية من نشرة  

 المعلومات هذه. 

 

 هذه المعلومات نشرة في

 ستصحبك الوصاية، على بطلب التقدم في تفكر كنت إذا
 فيها ويرد الرئيسية. الخطوات خالل هذه المعلومات نشرة
 يلي: لما شرح

 يمكنه الذي من
 بالطلب التقدم

 لقريب بطلب المتقدمون البالغون
 ألنفسهم أو عميل أو صديق أو

 لتنزيلها تحتاج التي االستمارات بطلب تتقدم كيف
 وإكمالها

 جلسة وتشمل المتابعة، خطوات ذلك بعد يحدث ماذا
 للطلب االستماع

 تقرير يتم كيف
 الوصاية أمور

 والمعلو الرئيسية االعتبارات
 المؤقتة باألمور المتعلقة مات

 بالشباب الخاصة واألمور

 بطلب؟ التقدم يمكنه الذي من

 بالطلب التقدم للبالغين يمكن

 أن يمكنه أكبر أو عاًما 18 العمر من يبلغ شخص أي
 أفراد من بالغ لشخص وصاية أمر على بطلب يتقدم

 القدرة ضعف من يعاني عميل أو صديق أو األسرة،
 قرارات اتخاذ عليه ويصعب القرارات اتخاذ على

  مالية. أو شخصية

 .لنفسك بطلب تتقدم أن أيًضا يمكنك

 دليل إلى ستحتاج 

  من: تتمكن أن عليك يجب
 على الشخص قدرة ضعف عن معلومات تقديم •

 قراراتهم. على ذلك تأثير وكيفية القرارات اتخاذ
 )األوصياء( الوصي يكون أن يجب من تحديد •

 اعتقادك في عليه

– المتكررة األسئلة' المعلومات نشرة مراجعة يُرجى 
 ،'الشمالية المقاطعة في البالغين على الوصاية
 اتخاذ على القدرة عن معلومات على للحصول

 المهام بخصوص ،'لألوصياء معلومات'و القرارات،
  الموصي. بها يقوم التي

http://www.ntcat.nt.gov.au/
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 القرار اتخاذ معايير أن معقولة بصورة يقتنع أن ينبغي
 األمر عاًما. 18 العمر من يبلغ عندما استيفاؤها سيتم
 بلوغه عند المفعول نافذ سيصبح لشاب يصدر الذي
 .عاًما 18 الـ سن

 الذين البالغين تساعد المؤقته األوامر

   ُملّحة حاجات يواجهون

 مؤقت وصاية أمرصدرتُ  أن أيًضا NTCAT بإمكان
  بعد. فيه البت يتم لم ولكنه الطلب يُقدَّم عندما

 الشخص أن معقولة بصورة المحكمة رىت أن البد
 ويحتاج األمر إصدار تلزم التي بالمعايير يفي البالغ
  عاجلة. بصورة وصي إلى

  مهمة وثائق

 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون •
 المقاطعة في ةواإلداري ةالمدني المحكمة قانون •

 2014 لعام الشمالية

 ذلك؟ بعد يحدث ماذا 

 استماع جلسة NTCAT سيحدد

 استماع جلسة إلجراء الترتيبات NTCAT ستُعد
  الجلسة. هذه ومكان بموعد خطيًا علمكتوس للطلب

 قد لذلك الوصاية، بطلبات العام الوصي مكتب ويهتم
 عليك األسئلة بعض لطرح لدينا العاملين أحد بك يتصل

  الجلسة. إجراء قبل

 للجلسة الحضور عليك يجب

 تحتاج وقد الجلسة. إلى الحضور مسؤولية عليك تقع
  أيًضا. للحضور الطلب هذا محل للشخص المساعدة تقديمل

 عن لالشتراك الترتيبات عمل يمكنك األمر، لزم إذا
 شخصيًا. الحضور من بدالً  الفيديو أو الهاتف طريق
 البالغ الشخص أو أنت احتجت إذا المحكمة إعالم عليك

 شفوي. مترجم إلى

 اآلخرين المعنيين األشخاص حضور يمكن

 أيًضا

 البالغ الشخص بشؤون يهتم شخص أي حضور يمكن
 المهتم الشخص يكون قد أيًضا. االستماع جلسة إلى

 :البالغ الشخص هذا بشؤون

 اجتماعية خدمة موظف أو صديق أو له، قريب •
  رعاية أو دعًما له يقدم شخص أي •
 بحماية كافيًا حقيقيًا اهتماًما يهتم آخر شخص أي •

 البالغ الشخص مصالح
  العام القيّم أو العام الوصي •

 الوصاية؟ أمور تقرير يتم كيف

 عوامل عدة إلى NTCAT ينظر

 سيضع عدمه، من الوصاية أمر إصدار تقرير عند
NTCAT من: كال االعتبار في 

 على البالغ الشخص قدرة ضعف ومدى طبيعة •
 القرارات اتخاذ

 بطريقة كافية تلبية احتياجاته تلبية الممكن من كان إذا •
  األفعال. وأداء القرارات اتخاذ حرية تقييد من تحد

 تقدمه، الذي الدليل إلى كثب عن NTCAT وسينظر
 يلزم التي والمالية الشخصية القرارات أنواع وسيعتبر
  البالغ. الشخص هذا حياة في اتخاذها

 وصاية أمر على الشباب يحصل أن يمكن

 أيًضا

 يبلغ لشخص وصاية أمر يصدر أن NTCAT بإمكان
  .األقل على عاًما 17 العمر من

 Guardian) Public the of (Office عامال الوصي مكتب
 الوصاية بخصوص ودعم معلومات على للحصول

 خالل الظهر بعد 4 إلى صباًحا 8) 1800 810 979

 األسبوع( أيام

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

 

 

 

 الشمالية المقاطعة في ةواإلداري ةنيالمد المحكمة
T)NTCA) 

 للحصول على معلومات عن أمور الوصايا، والطلبات والتغييرات

 622 604 1800 )8.45 صباًحا إلى 4  بعد الظهر خالل 
 أيام األسبوع(

 

agd.ntcat@nt.gov.au  

www.ntcat.nt.gov.au  

08 8922 7201  

 مكتب NTCAT في داروين 

The Met Building, CASCOM Building 5, 
Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

 

 مكتب NTCAT في أليس سبرينغز

Westpoint Building, 1 Stott Terrace 
Alice Springs NT 0870 

 

 
 


