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 ،Legal Aid NSW خدمات حمایت سالمت روان در
مشاوره حقوقی رایگان در زمینه قانون سالمت روان و 

سرپرستی ارائه می دهد.

یشما می توانید برای دریافت اطالعات و مشاوره در رابطه 
با هرگونه مشکل قانون سالمت روان یا سرپرستی، با 

LawAccess NSW به شماره 529 888 1300 تماس 
بگیرید. اگر مطمئن نیستید که می توانید کمک موردنیاز خود را 
دریافت کنید، باز هم با ما تماس بگیرید. ممکن است بتوانیم شما 

را به مکان مناسب جهت حل مشکلتان ارجاع دهیم.
آشنایان و دوستان نیز می توانند جهت دریافت اطالعات با این 

شماره تماس بگیرند.

خدمات حمایت سالمت روان چگونه می تواند به شما کمک 
کند؟

اگر باید در دیوان داوری بررسی سالمت روان )»دیوان 
داوری«(، یا بخش سرپرستی دیوان داوری مدنی و اداری 

NSW( NCAT( حاضر شوید، یا تحت قانون سالمت روان 
در بیمارستان نگه داشته شده اید، می توانیم به شما کمک کنیم. 

همچنین می توانیم از طریق ارائه مشاوره تلفنی در این موارد و 
مشکالت دیگر، نظیر حکم های مدیریت مالی و حکم های درمان 

اجتماعی به شما کمک کنیم.

دیوان داوری بررسی سالمت روان
اگر تحت قانون سالمت روان در بیمارستانی نگه داشته شده اید، 

می توانید در دیوان داوری بررسی سالمت روان )»دیوان 
داوری«( حضور یابید. این دیوان داوری استعالم سالمت روان 
انجام می دهد، حکم هایی را اتخاذ و بازبینی می کند و فرایندهای 
تجدیدنظری در رابطه با مراقبت از افراد دچار بیماری روان 
دارد. وکیلی می تواند از طرف شما در این استعالم اقدام کند.

وکیل شما همچنین می تواند در رابطه با این موارد به شما اطالع 
دهد:

رفتن به بیمارستان تحت قانون سالمت روان؛    ■

استعالم ها و دادرسی ها نزد دیوان داوری؛    ■

دستورهای مدیریت مالی؛    ■

دستورهای درمان اجتماعی؛ و    ■

درخواست های تجدیدنظر.    ■



)NSW) NCAT بخش سرپرستی دیوان داوری مدنی و اداری
خدمات حمایت سالمت روان به بعضی از افرادی که در دیوان 

دادرسی سرپرستی حاضر می شوند، می توانند مشاوره بدهند و در 
موارد خاصی، به نمایندگی از این افراد در این دیوان حاضر شود.

برای اطالع از تاریخی که باید در دیوان دادرسی سرپرستی 
حضور یابید، در اولین فرصت با LawAccess NSW به شماره 

529 888 1300 تماس بگیرید. پیش از تاریخ دادرسی باید 
تا جایی که ممکن است زمان کافی داشته باشیم تا با شما صحبت 

کنیم و هماهنگی های الزم را برای تعیین نماینده ای برای شما انجام 
دهیم.

اگر در بیمارستان باشم چه می شود؟
اگر در بیمارستان هستید و جلسه اول دیوان دادرسی برای 

شماست، یک وکیل به مالقات شما می آید. وکالی ما، یا وکالی 
خصوصی که هزینه آن ها توسط Legal Aid NSW پرداخت 

می شود به تک تک بیمارستان های نیو ساوت ولز که افراد در آن ها 
تحت قانون سالمت روان نگهداری می شوند، مراجعه می کنند.

اگر در بیمارستان نگه داشته شده اید و در موارد زیر باید در دیوان 
دادرسی حضور پیدا کنید، نیز وکیلی با شما مالقات خواهد کرد:

نگهداری شما در بیمارستان برای مدت طوالنی تر   ■
مدیریت شدن سرمایه نقدی شما توسط    ■ 

  .NSW Trustee and Guardian  

گاهی اوقات وکیل می تواند در این موارد نمایندگی شما را بر عهده 
بگیرد:

بیمارستان یا مرکز سالمت روان اجتماعی درخواست حکم     ■

درمان اجتماعی )CTO( برای شما داشته باشد، و   

از ما بخواهید نمایندگی شما را بر عهده بگیریم.   ■

موارد دیگری وجود دارد که وکیل می تواند نمایندگی شما را بر 
عهده بگیرد، از جمله هنگامی که بخواهید بیمارستان را ترک کنید 

و پزشک این اجازه را به شما ندهد.

اگر متوجه نمی شوید چه اتفاقی دارد برایتان می افتد، می توانید با ما 
تماس بگیرید.

برای دریافت اطالعات و مشاوره در رابطه با هرگونه مشکل 
قانون سالمت روان یا سرپرستی، با LawAccess NSW به 

شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.



این نشریه یک راهنمای کلی برای آشنایی با قانون است. شما نباید 
به آن به عنوان مشاوره حقوقی تکیه کنید، همچنین توصیه می کنیم 

در مورد وضعیت خود با مشاور حقوقی صحبت کنید.

این اطالعات هنگام چاپ درست است، با این حال ممکن است 
تغییر کند. جهت کسب اطالعات بیشتر با LawAccess NSW به 

شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

This brochure is available in Arabic, Sim Chinese, 
Farsi, Spanish and Vietnamese.

© Legal Aid Commission of NSW 2021 
  بروشورهای ما را به صورت آنالین با مراجعه به 

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications سفارش دهید 

 :Legal Aid NSW کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات

آیا جهت تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، از طریق 

شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر(، با 
 Translating( خدمات ترجمه و ترجمه شفاهی
and Interpreting Service( تماس بگیرید 

 LawAccess NSW و درخواست کنید که با
صحبت کنید.

آیا شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است؟ 
اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار 

 National Relay Service  )NRS  است، با
به شمارۀ 677 133 تماس بگیرید و درخواست 
کنید که با LawAccess NSW صحبت کنید یا 

به نشانی www.relayservice.gov.au مراجعه 
 نمایید. 
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