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توفر خدمة المناصرة في مجال الصحة العقلية لدى هيئة 
 )Legal Aid NSW( المساعدة القانونية في نيوساوث ويلز

المشورة القانونية المجانية حول الصحة العقلية وقانون 
الوصاية.

يمكنك االتصال بخط المساعدة LawAccess NSW على الرقم 
529 888 1300   للحصول على المعلومات والمشورة حول أي 

مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أو قانون الوصاية. إذا كنت غير 
متأكد مما إذا كان بمقدورنا مساعدتك، فاتصل علينا بأي حال، 

فربما نستطيع إحالتك إلى الجهة المختصة بمشكلتك.

نرحب كذلك باتصال األقارب واألصدقاء للحصول على 
المعلومات.

كيف يمكن لخدمة المناصرة في مجال الصحة العقلية مساعدتك؟
 يمكننا مساعدتك إذا كان يتعين عليك الحضور أمام

Mental Health Review Tribunal )المحكمة المختصة 
بإعادة النظر في قضايا الصحة العقلية - “المحكمة”( أو أمام

 Guardianship Division )قسم الوصاية( في 
NSW Civil and Administrative Tribunal )محكمة نيو 
ساوث ويلز المدنية واإلدارية )NCAT((، أو إذا تّم احتجازك في 

المستشفى بموجب قانون الصحة العقلية. يمكننا أيًضا مساعدتك 
عن طريق تقديم المشورة إليك هاتفيًا بخصوص هذه األمور 

وبعض المشكالت األخرى مثل األوامر المتعلّقة باإلدارة المالية 
وأوامر العالج المجتمعي.

Mental Health Review Tribunal )المحكمة المختصة 
بإعادة النظر في قضايا الصحة العقلية(

إذا تّم احتجازك في إحدى المستشفيات بموجب قانون الصحة 
 العقلية، فمن المحتمل أن تمثل أمام 

Mental Health Review Tribunal )المحكمة المختصة 
بإعادة النظر في قضايا الصحة العقلية - “المحكمة”(. تجري 

هذه المحكمة تحقيقات تتعلق بالصحة العقلية، وتصدر األوامر 
وتراجعها، كما تنظر في بعض قضايا الطعون المتعلّقة برعاية 
األشخاص المصابين بمرض عقلي. يمكن أن يمثلك محاٍم خالل 

التحقيق.

يمكن أن يخبرك محاميك أيًضا بخصوص: 
الذهاب إلى المستشفى بموجب قانون الصحة العقلية؛ 		■

التحقيقات وجلسات االستماع أمام المحكمة؛ 		■

األوامر المتعلّقة باإلدارة المالية؛ 		■

أوامر العالج المجتمعي؛ 		■

الطعون. 		■



 Guardianship Division )قسم الوصاية( في
NSW Civil and Administrative Tribunal )محكمة 

))NCAT( نيو ساوث ويلز المدنية واإلدارية
تقدم خدمة المناصرة في مجال الصحة العقلية المشورة، وفي 

بعض الحاالت، تمثيل األشخاص الذين يحضرون أمام محكمة 
الوصاية.

 اتصل بخط المساعدة  LawAccess NSW على الرقم 
529 888 1300 بمجرد أن تعرف تاريخ مثولك أمام محكمة 
الوصاية. نحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الوقت قبل تاريخ جلسة 

االستماع من أجل التحدث إليك وتكليف شخص ما بتمثيلك.
ماذا يحدث في حال كنت في المستشفى؟

إذا كنت في المستشفى وستمثل أمام المحكمة ألول مرة، 
سيحضر أحد المحامين لرؤيتك أوالً. يذهب محامونا، أو محامونا 

الخاصون الذين يحصلون على أتعابهم من هيئة المساعدة 
القانونية في نيوساوث ويلز )Legal Aid NSW( إلى كل 
المستشفيات في نيوساوث ويلز حيث يتّم احتجاز األشخاص 

بموجب قانون الصحة العقلية.

سيزورك أحد المحامين إذا كنت محتجًزا في المستشفى وستمثل 
أمام المحكمة بشأن:

احتجازك في المستشفى لفترة أطول 		■

إدارة أموالك من قبل مكتب نيوساوث ويلز لألمانة      ■
والوصاية.  

قد تحصل على تمثيل من محاٍم إذا: 
طلبت المستشفى أو أحد المراكز المجتمعية للصحة العقلية    		■

إصدار أمر عالج مجتمعي بحقك   
طلبت منّا تمثيلك.   ■

هناك حاالت أخرى يمكن أن يقوم فيها أحد المحامين بتمثيلك، 
ومنها عندما ترغب في مغادرة المستشفى وال يريد الطبيب 

السماح لك بذلك.

يمكنك االتصال بنا إذا كنت ال تفهم ما يحدث لك. 

 اتصل بخط المساعدة LawAccess NSW على الرقم
529 888 1300  للحصول على المعلومات والمشورة حول 

أي مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أو قانون الوصاية.



يعتبر هذا المنشور دليالً عاًما في القانون. ويجب أال تعتمد عليه 
كمشورة قانونية، ونوصي أن تتحدث مع محامي حول حالتك.

المعلومات صحيحة وقت الطباعة، ومع ذلك قد تتغير. 
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بمؤسسة 

LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300 
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 للحصول على مزيٍد من المعلومات حول خدمات 
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هل تحتاج مساعدة للتواصل معنا؟
إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فيُرجى 

االتصال بخدمة الترجمة التحريرية والفورية 
 )TIS National( على الرقم 450 131 

)من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 5 مساًء( 
.LawAccess NSW واطلب

هل تجد صعوبة في السماع أو التحدث؟
إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، 

 فيُرجى االتصال بخدمة التواصل الوطنية
)NRS( على الرقم 677 133 وطلب 

 LawAccess NSW أو زيارة 
   www.relayservice.gov.au
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