
قصة شائعة

يفقد فادي السيطرة على قراراته
يبلغ فادي 79 عاًما من العمر ويعيش في منزل يملكه. توفيت 

قبل  قانونية  وثيقة  فادي  وضع  سنوات.  ثالث  منذ  زوجته 

الوحيدة. قراره  صانعة  سامية  ابنته  من  جاعاًل  سنوات،   10

كما  المنزلية.  الأعمال  ببعض  القيام  في  فادي صعوبة  يجد 

فادي  أقرض  ما  وكثيًرا  النسيان.  بعض  من  يعاني  أصبح  أنه 

المال إلى سامية لأنها كانت تعيش حياتًا صعبة وكانت تساعد 

فادي وزوجته على الأعمال المنزلية من وقت لآخر. سامية هي 

ابنتهم الوحيدة. لم تسدد أي من القروض أبًدا. إنها تعطي 

بعض المال لولديها. وقد تولت سامية أعماله المصرفية ودفع 

فواتيره. إنه يتشاجر معها باستمرار لأنها تريد منه أن يتوقف 

عن القيادة والذهاب إلى دار التمريض. يقلق فادي على منزله، 

بالوحدة والقلق حول ترك ميراث  إنه يشعر  وماله وعلى سامية. 

لئق لسامية.

حقوق فادي

لـ فادي الحق في:

من 	  يتمكن  أنه  طالما  منزله  في  للبقاء  بالدعم  يشعر   أن 

ذلك ويرغب به

 أن يقود سيارته شرط أن يكون لديه شهادة طبية صالحة 	 

من طبيبه )مطلوبة ابتداًء من سن الـ 75(

ونمط 	  وصحته  ماله،  أمور  حول  الخاصة  قراراته   اتخاذ 

حياته التي لديه القدرة على القيام بها

اتخاذ قراراتك الشخصية

هذه المعلومات مستمدة من الخدمة القانونية وخدمة الدعم للمسنين في مركز كاكستون القانوني. تمّول حكومة الولية هذه الخدمة 

همال من قبل أفراد أسرهم أو  التي توفر خدمات قانونية واجتماعية مجانية وسرية لكبار السن لمساعدتهم على التعامل مع الأذى أو الإ

أصدقائهم الموثوقين.
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إساءة معاملة كبار السنإساءة معاملة كبار السن

كيفية الحصول على المساعدة المجانية — خطوة خطوة

قد تكون إساءة المعاملة مالية، أو شفهية، أو عاطفية أو جسدية أو مزيًجا منها. وغالًبا ما يكون من الصعب 

الحديث عن هذه المشاكل، ومن الشائع أن نشعر بالخجل إزاء ما يحدث. إذا كنت قلًقا أو خائًفا وتريد أن تعرف 

خياراتك لتحسين وضعك، يمكنك التصال على خط الهاتف على مستوى الولية 192 651 1300 وطلب المساعدة.
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كيفية الحفاظ على السيطرة على القرارات

كشخص بالغ، لديك الحق في اتخاذ قراراتك الخاصة، مثل المكان الذي تعيش فيه وكيفية إدارة مالك، حتى لو كان لديك إعاقة أو مرض مرتبط 

بالسن. يمكنك الختيار من بين مجموعة من وسائل الدعم والخيارات القانونية للحفاظ عل استقالليتك في اتخاذ القرار.

الخطوات العملية
كيف يمكن للمساعد الجتماعي لدينا أن يساعد مجانًا

الخطوات القانونية
كيف يمكن للمحامي لدينا أن يساعد مجانًا

احصل على المشورة الأسرية و/أو الوساطة.

تحدث بسرية مع محام حول حقوقك في التحكم بأموالك وأصولك 

واسترداد القروض غير المسددة. اختر شخًصا يتخذ القرارات عنك 

عندما ل تستطيع القيام بذلك )بديل صانع القرار(.

اطلب من طبيبك أن يحيلك إلى اختصاصي بأمراض الشيخوخة 

لتقييم قدرتك على اتخاذ القرارات التي يجب القيام بها.

قم بوضع، أو تعديل أو إلغاء المستند القانوني الخاص بك )الوكالة 

الدائمة( ليكون أكثر وضوًحا حول متى وكيف يجب أن تُتخذ القرارات 

عنك.

تحدث مع طبيبك العام )بمفردك( أو مع عضو من الأسرة تثق به، أو 

أصدقاء أو قادة المجتمع للحصول على الدعم العاطفي.

أعلم الشخص الذي يتخذ القرارات عنك بشأن حقوقك في الحصول 

على المعلومات والمستندات، وأخذ خياراتك بعين العتبار. 

ابق على اتصال بأصدقائك المعتادين، والجيران ومجموعات 

النشاطات لتتجنب أن تصبح معزوًل وتعاني من الملل.

دارية في كوينزلند لتحصل على  قّدم طلًبا إلى المحكمة المدنية والإ

تصريح بُقدراتك إذا كان شخص ما يّدعي أنك ل تملك القدرة على 

اتخاذ قرارات معينة.

تحدث مع أحد مستقطبي الدعم في إحدى الخدمات المذكورة في 

فقرة جهات اتصال مفيدة )Useful Contacts( الذي يمكنه دعمك في 

تأكيد حقوقك في اتخاذ القرار.

راجع وصيتك بشكل سّري مع محام.

 )My Aged Care( استحصل على تقييم من هيئة رعاية المسنين

لتحصل على خدمات الدعم و/أو التعديالت المنزلية التي تزيد من 

استقالليتك في التنقل والأعمال المنزلية.

فّكر فيما إذا كنت ترغب في إلغاء أي تعيينات في سنترلينك 

)Centrelink( أو أي سلطات مصرفية للعائلة أو الأصدقاء.

قم بترتيب الدفع المباشر للفواتير من حسابك المصرفي.
استكمل وثائق التخطيط المسبق للرعاية مثل التوجيهات الصحية 

المسبقة و/أو بيان بالخيارات. 

 أن يطلب من طبيبه أن يحيله إلى اختصاصي لتقييم قدرته على 	 

اتخاذ القرارات التي يجب القيام بها

 أن يحصل على الدعم لتخاذ القرارات التي يجدها صعبة وأن 	 

تُحترم خياراته

 أن يغّير وثيقته القانونية )الوكالة العامة( إذا كانت لديه القدرة 	 

على القيام بذلك

بالمسنين	  العناية  هيئة  من  مجاني  تقييم  على  يحصل    أن 

البقاء  على  تساعده  قد  التي  للخدمات   )My Aged Care( 

في منزله

ضمن 	  وأصوله  أمواله  استخدام  كيفية  حول  حدوًدا  يضع   أن 

الأسرة.
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أين تحصل على المساعدة المجانية
 الخدمة القانونية وخدمة الدعم للمسنين

SENIORS LEGAL AND SUPPORT SERVICE

 في مركز كاكستون القانوني للمشورة القانونية ودعم العمل 

الجتماعي واستقطاب الدعم

هاتف: 6333 3214 )07(

 وحدة الوقاية من إساءة معاملة المسنين

ELDER ABUSE PREVENTION UNIT

هاتف: 192 651 1300

 ADA AUSTRALIA أ. د. أ. أستراليا

 للمساعدة في المجاهرة بحقوقك في اتخاذ القرار أو بمخاوفك 

فيما يتعلق بخدمات رعاية المسنين

هاتف: 338 818 1800 أو 6000 3637

DIVERSICARE دايفرسيكير

 للحصول على المساعدة في خدمات الرعاية المنزلية الجيدة 

لالأشخاص المتنوعين ثقافًيا ولغويًا

هاتف: 377 348 1300

FINANCIAL COUNSELLORS المستشارون الماليون

للمساعدة في مشاكل الديون الشائعة

هاتف: 007 007 1800 

POLICE LINK رابط الشرطة

هاتف: 44 14 13 أو 000 للطوارئ

PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND الأمين العام لولية كوينزلند

لصياغة الوصايا المجانية والوكالت الدائمة )مقابل رسوم(

هاتف: 044 360 1300 

 خدمه الترجمة الفورية الهاتفية

TELEPHONE INTERPRETING SERVICE

هاتف: 50 14 13

OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN مكتب الوصي العام

 لدعاءات إساءة المعاملة ضد شخص بالغ يعاني من خلل في 

قدرته على اتخاذ القرار

هاتف: 187 653 1300

 استقطاب الدعم في كوينزلند شركة مدرجة

QUEENSLAND ADVOCACY INCORPORATED

عاقة. للمساندة القانونية لذوي الإ

هاتف: 582 130 1300 

QUEENSLAND LAW SOCIETY جمعية القانون في كوينزلند

للحصول على تفاصيل التصال بمحامين خاصين

هاتف: 757 367 1300

SENIORS ENQUIRY LINE خط استفسار كبار السن

عندما تحتار إلى أين تذهب بسؤالك أو مشكلتك

هاتف: 500 135 1300

مركز كاكستون القانوني شركة مدرجة
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اسُتحدثت هذه النشرة في شباط/فبراير 2019.

رفع المسؤولية
 الغرض من صحيفة الوقائع هذه تقديم المشورة العامة فقط ول ينبغي استخدامها كبديل للمشورة القانونية. في حين بُذل كل جهد ممكن لضمان الدقة وقت 

التحرير، فإن القانون معّقد ويتغير باستمرار.
 ل تُقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة، مالية كانت أو غير ذلك، يعاني منها أي شخص يتصرف بحسب المعلومات الواردة في هذا المنشور أو التي 

أُغفلت عنه أو يعتمد عليها.


