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Fact 
sheet 

 

  معلومات عن الوصي عليك  
 (Arabic) نشرة معلومات   

 عليك الوصي يستطيع التي المهام تقرير

 به القيام

 وصي كل يستطيع التي القرارات المحكمة  حددتس
 المعلومات. هذه من نسخة على وستحصل اتخاذها
 الوصاية. أمر عليه يطلق ما وهذا

 أموالك، إدارة في فقط يساعدك لكي وصي لك يُعين قد
 تتعلق قرارات اتخاذ على يساعدك لكي وصي أو

  الصحية. ورعايتك بحياتك

 ههذ فستبقى ُمسبقة، شخصية خطة لديك كانت إذا
  عليك. وصي هناك كان إذا حتى التنفيذ محل الخطة

 األسنان طبيب أو الطبيب زيارة

 الصحية، رعايتك شؤون يتولى عليك الوصي كان إذا
 العالج أنواع بمعظم يتعلق ما تقرير على فسيساعدك

  أسنانك. طبيب أو طبيبك يقترحها التي

 ال التي بالصحة المتعلقة القرارات بعض هناك لكن
 المحكمة كونتو عليها. الموافقة عليك للوصي يُمكن

 ب يُسمى ما بشأن قرارات اتخاذ ايمكنه  التي  فقط يه
  .'المقيّدة الصحية الرعاية'

 المقاطعة قانون فهم' بعنوان معلوماتنا نشرة راجع 
 على للتعرف 'البالغين على بالوصاية الخاص الشمالية

  الُمقيّدة. الصحية الرعاية قرارات من مزيد

 عليك؟ الوصي اختيار يتم كيف

 الوصاية أمر على للحصول بطلب التقدم

 إلى تحتاج أنك ويعتقد يرعاك بالغ شخص ألي يمكن
 إلى بطلب يتقدم أن القرارات، باتخاذ تتعلق مساعدة
  الوصاية. أمر على للحصول القضائي المجلس

  عن: يسألون قد
  الطلب هذا في رأيك •
 عليك. وصيًا يكون أن يصلح أنه تعتقد الذي الشخص •

 

 

 هذه المعلومات نشرة في

 المهام تعرف أن المهم فمن عليك، وصي هناك كان إذا
 هذه: المعلومات نشرة تشرح بها. يقوم التي

 أن يمكن الذي ما
 الوصي به يقوم
 عليك

 مساعدتك يمكنه التي القرارات
  حياتك أمور في بشأنها

 اختيار يتم كيف
 عليك الوصي

 للحصول المتخذة الخطوات
 لك النتائج أفضل على

 يمكنك الذي ما
 توافق لم إذا عمله
 ما شيء على

 إذا عملها يمكنك التي األشياء
 اتُِخذ قرار عن راض   غير كنت
 عنك نيابة

 عليك؟ الوصي به سيقوم الذي ما

 القرارات بشأن المساعدة على الحصول

  المهمة

 لمساعدتك قانونية بصفة تعيينه يتم شخص هو الوصي
 مثل: معينة أشياء بشأن مهمة قرارات اتخاذ على

  صحتك •
 أموالك •
 ممتلكاتك •
  (.تسكن من ومع تسكن )أين منزلك •

 اتخاذ على قادر غير كنت إذا وصي إلى تحتاج قد
 حياتك. شؤون بعض في مأمونة أو سليمة قرارات
 .'القرارات اتخاذ على القدرة ضعف' ذلك على نُطلق

 أكثر أو واحد وصي تعيين

  لحالتك. تبعًا أكثر أو واحد وصي لك يُعيَّن قد
 الشمالية المقاطعة في ةواإلداري ةالمدني  المحكمة  قومتس

 Administrative and Civil Territory Northern he(T

(Tribunal لك. بتعيينهم 

 وتعذر عليك واحد وصي من أكثر هناك كان إذا
 من المساعدة طلب يمكنك مشترك، قرار على اتفاقهم

  الشأن. بهذا المحكمة
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 القضائي المجلس قرار مراجعة
إذا لم توافق على قرار تتخذه  المحكمة ، يمكنك التقدم 

 بطلب لعمل مراجعة.

 العليا المحكمة لدى القرار تستأنف أن أيًضا يمكنك
 )Court Supreme) األمر. لزم إذا القانون، واقع من بسند 

 ةواإلداري ةالمدني المحكمة قانون من 5 الجزء يُعِلمك 
 المتعلقة بحقوقك2014 لعام الشمالية المقاطعة في

  واالستئناف. بالمراجعة

  مهمة وثائق

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

 2014 لعام الشمالية
 2013 لعام المسبق الشخصي التخطيط قانون •

 بالطلب الخاصة االستماع جلسة حضور 
 يتمكن لكي استماع جلسة القضائي المجلس سيحدد

 الوصاية أمر على للحصول بالطلب تقدم الذي الشخص
 وصي. إلى احتياجك أسباب شرح من
 

 تحضر أن يُستحسن لذلك أنت، تخصك االستماع جلسة
 لكي الهاتف، أو الفيديو طريق عن تتحدث أو بنفسك،
  برأيك. تدلي

 حضور في ترغب لم إذا مشكلة هناك ليست ولكن
 لكي آخر شخص يحضر أن أردت أو االستماع، جلسة
   عنك. نيابة يتحدث

 نفقتك على تعينه محام   من تطلب أن أيًضا يمكنك
 تستعين أو االستماع، جلسة في يمثلك أن الخاصة
 إذا عنك. نيابة لذلك الترتيبات يعد أن فيه تثق بصديق
 يقوم أن أردت أو وصيًا، تريد ال أنك تعتقد كنت

 ذلك. عن تُعِلن أن يلزمك عليك، بالوصاية آخر شخص

 يحدث بما إعالمك

 المحكمة من كل علمكيفس عليك، وصي عيينت تم إذا
 للوصاية )المعينين( الُمعيّن )األشخاص( والشخص

  بذلك. عليك

 الوصاية أمر من نسخة القضائي المجلس سيعطيك
 الوصي يستطيع التي المهام على ينص الذي

  لك. بها القيام )األوصياء(

  ؟توافق لم إذا يحدث ماذا

 الوصاية أمر تغيير

 الوصاية، أمر في يرد جزء أي عن راضيًا تكن لم إذا
 مرة األمر يقيم أن حكمةالم من تطلب أن يمكنك
  أخرى.

 تقييم إلعادة استماع جلسة لعقد موعًدا المحكمة حددتس
 بحاجة تزال ال كنت إذا ما تقرير من يتمكن لكي األمر
 القضائي. األمر تغيير الالزم من كان إذا أو وصي إلى

 ما قرار عن عليك وصيال سؤال

 عنك، نيابة الوصي يتخذه قرار أي على توافق لم إذا
 من تطلب أن يمكنك السبب. عن تخبره أن عليك يجب

  األمر. لزم إذا بذلك للقيام يساعدك أن آخر شخص

 في العاملين أو المحكمة مع تتحدث أن أيًضا يمكنك
 الهواتف أرقام ترد القرار. بشأن العام( )الوصي مكتبنا
 هذه. المعلومات نشرة في

 

 Guardian) Public the of (Office العام 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 ةالمدني المحكمة
 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  

 مكتب المحكمة في داروين

The Met Building, CASCOM Building 5, 

Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

 

PO Box 41860, Casuarina NT 0810  

08 8922 7201   

 مكتب المجلس القضائي في أليس سبرينغز 

Westpoint Building, 1 Stott Terrace, 

Alice Springs NT 0870 

PO Box 1745, Alice Springs NT 0870 

 

 

 

08 8951 5442  
 


