Fact
sheet

Kuomba uangalizi
Karatasi ya ukweli (Swahili)
Katika karatasi hii ya ukweli

Unaomba namna gani?

Ikiwa unafikiri juu ya kufanya programu ya
uangalizi, karatasi hii ya ukweli itakupeleka
kupitia hatua muhimu. Inaelezea:

Jaza fomu

Nani anaweza
kuomba

Watu wazima wanaomba
jamaa, rafiki, mteja au wao
wenyewe

Unaweza
kuombaje
Kitu gani
kinafuata
Jinsi amri za
ulezi zinavyo
amuriwa

Lazima unaomba kwenye Mahakama ya Kiraia
na Utawala (NTCAT) ya Mkoa wa Kaskazini
kwa amri ya ulezi:
1

Nenda www.ntcat.nt.gov.au na ponyeza
kwenye ukurasa wa machapisho & Fomu.

Fomu unayohitaji kupakua
na kujaza

2

Pakua fomu ‘Maombi ya Amri ya Ulezi’
(Fomu AG1).

Hatua za kufuatilia,
pamoja na maombi
kusikilizwa

3

Jaza fomu na kusanya vithibitisho
vyovyote unavyohitaji.

4

Wakilisha fomu iliyojazwa kwa NTCAT
kwa barua pepe, faksi, posta au
mwenyewe.

Masuala muhimu na habari
kuhusu maagizo ya muda
mfupi na amri kwa vijana

Tazama NTCAT maelezo ya mawasiliano
mwisho wa karatasi hii ya ukweli.

Nani anaweza kufanya maombi?

Hakuna gharama katika kufanya maombi.

Watu wazima wanaweza kuomba

Toa ushahidi wa matibabu

Mtu yeyote aliye na umri wa miaka 18 au
zaidi anaweza kuomba amri ya mlezi kwa mtu
mzima wa familia, rafiki au mteja ambaye
hana uwezo wa kuamua uamuzi na ana shida
kufanya maamuzi ya kibinafsi au ya kifedha.

Pamoja na fomu ya maombi, utahitaji kutoa
ushahidi wa uwezo wa kutofanya uamuzi wa
mtu mzima, kama vile ripoti ya hivi karibuni ya
matibabu au kisaikolojia.

Unaweza kuomba mwenyewe.

Utahitaji uhakikisho
Ni lazima ufanye:
• kutoa habari juu ya uwezo wa kufanya
maamuzi usioharibika na jinsi inavyoathiri
maamuzi yao
• kutambua nani unafikiri awe mlezi wao.
Tafadhali angalia karatasi yetu ya ukweli
‘Maswali na Majibu – Ulezi wa watu wazima
katika NT’, kwa zaidi juu ya uwezo wa kufanya
maamuzi, na ‘Maelezo kwa walezi’, kuhusu kile
mlezi anachofanya.

Unaweza kuuliza daktari au mtaalamu wa
afya ili kujaza ‘ipoti ya Dakatri au Dakatri wa
Afya wengine’ (AG3).
Unaweza pia kuhitaji kuwakilisha:
• Fomu ya Kiapo ya Ustahili wa Ulezi
inayopendekezwa (AG2)
• Ripoti ya Mwanzo ya Ulezi (AG4).
Fomu zote hizi ziko kwenye tovuti ya NTCAT.
Maelezo ya mawasiliano ya NTCAT yako
upande wa pili wa karatasi hii ya ukweli.
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Kitu gani kinafuata?
NTCAT itaandaa kusikiliza
NTCAT itaandaa kusikia maombi na
kukujulisha kwa barua wakati na wapi.
Ofisi ya Serikali ya Umma inashiriki masuala
ya ulezi, hivyo wafanyakazi wetu wanaweza
kukupigia na kukuuliza maswali kabla ya
kusikia hakujasikia.

Ni lazima uje kwenye Kusikiliza
Wewe unatakiwa kuja kwenye kusikia.
Huenda unahitaji kumsaidia mtu programu
hiyo inakaribia kufika huko pia.
Ikiwa inahitajika, unaweza kupanga kuhusika
kwa simu au video badala yake.Unatakiwa
kujulisha mahakama kama wewe au mtu
mzima anahitaji mkalimani.

Watu wengine muhimu wanaweza
kuhudhuria
Mtu yeyote anayetaka ambaye anahusika kwa
watu wazima pia anaweza kuja kwenye
kusikia. Mtu anahusika anaweza kuwa:
• jamaa yao, rafiki au mfanyakazi wa kijamii
• mtu ambaye hutoa msaada au ulezi
• mtu mwingine yeyote mwenye riba ya
kweli na ya kutosha katika kulinda maslahi
ya watu wazima
• Mlezi wa Umma au Msimamizi wa Umma.

Jinsi gani amri za ulezi
zinatolewa?
NTCAT inaangalia sababu mbalimbali
Katika kuamua kufanya amri ya utunzaji,
NTCAT itazingatia vyote viwili:
• hali na kiwango cha ukosefu wa uwezo
wa uamuzi wa mtu mzima
• ikiwa mahitaji yao yanaweza kutimizwa
vyakutosha kwa njia inayozuia uhuru wao
wa uamuzi na hatua ndogo.
NTCAT itaangalia kwa karibu ushahidi
unaowapa, na kufikiria aina za maamuzi ya
kibinafsi na ya kifedha yanayotakiwa
kufanywa katika maisha ya mtu mzima.

Vijana wadogo wanaweza kuwa na amri
NTCAT inaweza kufanya amri ya ulezi kwa
mtu mwenye miaka walau 17.

Inapaswa kuwa ya kuridhisha kwa hakika
kwamba vigezo vya kufanya amri vitafanyika
wakati wanafikisha miaka 18. Utaratibu
uliofanywa kwa mtu mdogo utachukua athari
wakifikisha umri wa miaka 18.

Amri ya muda husaidia watu mahitaji
haraka
NTCAT inaweza pia kutoa amri ya muda wa
udhibiti wakati programu imetumwa lakini
bado kuamuriwa.
Ni lazima kuamini kuwa watu wazima hukutana
na vigezo vya amri na wanahitaji mlezi haraka.

Nyaraka muhimu
•
•

Sheria ya Ulezi ya NT ya Watu Wazima ya
2016 (Guardianship of Adults Act 2016)
Sheria ya Mahakama ya Kiraia na Utawala
ya Mkoa wa Kaskazini ya 2014 (Northern
Territory Civil and Administrative Tribunal
Act 2014)

Ofisi ya Jamii ya Ulezi
Kwa habari na msaada juu ya ulezi
1800 810 979
(8 am mpaka 4 pm siku za kazi)
public.guardian@nt.gov.au
www.publicguardian.nt.gov.au
Mahakama ya Kiraia na Utawala ya Mkoa wa
Kaskazini
Kwa maamuzi ya ulezi, maombi na mabadiliko
1800 604 622
(8.45 am mpaka 4 pm siku za kazi)
agd.ntcat@nt.gov.au
www.ntcat.nt.gov.au
08 8922 7201
Ofisi za NTCAT’s Darwin
The Met Building, CASCOM Building 5,
Casuarina Village, Level 1, 13–17
Scaturchio Street, Casuarina NT 0811
Ofisi za NTCAT’s Alice Springs
Westpoint Building, 1 Stott Terrace,
Alice Springs NT 0870
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