CÁC CHỌN LỰA ĐỂ CỨU XÉT
Khi một Người Có Khó Khăn Trong Việc Quản Trị Các Vấn Đề Tài Chánh,
Pháp Lý hoặc Cá Nhân Của Họ
TÊN GỌI

Giải Quyết Không Chính
Thức

Giấy Ủy Quyền
Dài Hạn

Thỏa Thuận
Đại Diện

Quyền Tín Nhân
Hưu Bổng

Người Quyết Định Thay
Thế Tạm Thời (TSDM)

Cơ Quan Được Chỉ Định
(DA) - Bổn Phận Pháp Lý
phải Điều Tra

CƠ CHẾ

TIẾN TRÌNH

AI TRỞ THÀNH NGƯỜI
QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ

QUYỀN HẠN ĐƯỢC CẤP

KHẢ NĂNG TÂM THẦN
CỦA NGƯỜI ĐÓ

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

Thí Dụ:
- Ký Thác Trực Tiếp Vào Trương Mục
hoặc Trả Tiền
- Hoạch Định Hưu Trí
- Yểm Trợ của Cộng Đồng
- Hướng Dẫn Khai Thuế Lợi Tức

Mặc nhiên xem là có khả năng.

Đạo Luật Ủy Quyền

Người có khả năng ký một
văn kiện có các chứng
nhân.

Bất cứ người lớn nào có khả
năng – gia đình, bạn hữu, công
ty trust, và chỉ trong những
trường hợp ngoại lệ, Giám Hộ
và Tín Nhân Công.

Người được ủy quyền có thể đưa ra
quyết định pháp lý hoặc tài chánh.
Quyền hạn có thể tổng quát hoặc cụ
thể. Điều khoản về dài hạn cho phép
người được ủy quyền hành động nếu
người tặng không có khả năng.

Có khả năng (Xem đoạn 12 của Đạo
Luật này)

Đạo Luật Thỏa Thuận
Đại Diện

Người lớn lập từng thỏa
thuận.

Bất cứ người lớn nào có khả
năng – gia đình, bạn hữu, công
ty trust, và trong một ít trường
hợp, Giám Hộ và Tín Nhân Công,
chỉ về tài chánh.

Tùy theo loại và phạm vi thỏa thuận,
người đại diện có thể được phép đưa
ra các quyết định về chăm sóc cá nhân
và sức khỏe, hoặc quản trị các vấn đề
tài chánh thông lệ, khi người lớn không
còn khả năng quyết định nữa.

Thỏa thuận theo đoạn 9 – Có khả
năng (Xem Đoạn 10 của Đạo Luật
này).
Thỏa thuận theo đoạn 7 – Mặc nhiên
xem là có khả năng và xem các yếu tố
(Xem Đoạn 8 của Đạo Luật này).

Làm chứng theo dạng bắt
buộc.
Các Chương Trình An
Ninh Lợi Tức Liên Bang
(ISP) - mẫu tiêu chuẩn

Một bác sĩ ký vào mẫu và
đương đơn gửi đến ISP.

Bất cứ người lớn nào có khả
năng – gia đình, bạn hữu, Giám
Hộ và Tín Nhân Công.

Không có khả năng tâm thần để quản
Tín nhân có thể quản trị tiền bạc được
trả qua OAS/GIS/CPP mà thôi. Tín nhân trị các ngân khoản của liên bang.
không được quản trị bất cứ lợi tức hoặc
tài sản nào khác.

Đạo Luật về Chăm Sóc
Sức Khỏe (Ưng Thuận) &
Cơ Sở Chăm Sóc (Nhập
Viện) - Phần 2

Chuyên Viên Chăm Sóc Sức
Khỏe (HCP) chọn theo thứ
tự trên dưới của thân nhân
gần hội đủ điều kiện và bạn
thân trong Đạo Luật này.
PGT có thể ủy quyền cho
một người làm TSDM hoặc
tự làm TSDM nếu không
còn cách nào khác.

TSDM được HCP chọn hoặc nếu
không thì PGT có thể ủy quyền
cho một người để quyết định,
hoặc tự quyết định nếu không
còn cách nào khác.

Thẩm quyền ưng thuận hoặc từ chối
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được đề
nghị, tùy theo một số khoản giới hạn.

Không có khả năng tâm thần để ưng
thuận một quyết định cụ thể về chăm
sóc sức khỏe theo quyết định của
HCP.

Đạo Luật về Quyền
Giám Hộ Người Lớn,
Phần 3

Các Cơ Quan Được Chỉ Định KHÔNG ÁP DỤNG
(DA) phải điều tra những vụ
trình báo với họ hoặc khi
họ biết về nạn hành hạ và
bỏ bê người lớn.

Các Cơ Quan Được Chỉ Định (DA) có thể
cung cấp các biện pháp yểm trợ và trợ
giúp nếu có và thích hợp. Đối với người
lớn không thể tự nhờ giúp, DA cũng có
thể dùng các phương tiện pháp lý theo
Đạo Luật về Quyền Giám Hộ Người Lớn
để bảo vệ người lớn đó.

Được mặc nhiên xem là có khả năng
trừ phi có lý do để tin rằng người lớn
đó bị hành hạ hoặc bỏ bê và không
thể tự nhờ giúp vì bị kềm chế thể xác,
tàn tật thân thể, hoặc bị bệnh ảnh
hưởng đến khả năng quyết định.

Muốn xem tài liệu gốc về Các Chọn Lựa để Cứu Xét, hãy đến http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx
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TÊN GỌI

CƠ CHẾ

TIẾN TRÌNH

AI TRỞ THÀNH NGƯỜI
QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ

QUYỀN HẠN ĐƯỢC CẤP

KHẢ NĂNG TÂM THẦN
CỦA NGƯỜI ĐÓ

PGT điều tra người được
ủy quyền, người đại diện,
người quyết định

Đạo Luật Giám Hộ và
Có thể giới thiệu đến Dịch
Tín Nhân Công, đoạn 17, Vụ Thẩm Định và Điều Tra
18
(AIS) tại PGT.

KHÔNG ÁP DỤNG

Thẩm quyền thu thập dữ kiện cá nhân.
Cũng có thể nộp đơn xin Quyền Quyết
Định nếu thích hợp.

Lý do để tin là người lớn không có khả năng
quản trị các vấn đề tài chánh.

Quyền Hạn Bảo Vệ
của PGT

Bảo vệ tài sản - Đạo Luật Có thể giới thiệu đến AIS
Giám Hộ và Tín Nhân
tại PGT.
Công (đoạn 19)

KHÔNG ÁP DỤNG

PGT có thể hạn chế quyền sử dụng các
tài sản (chẳng hạn như các trương mục
ngân hàng) đến tối đa là 30 ngày, có thể
gia hạn đến tối đa 120 ngày, cho đến
khi biết rõ hơn về tình trạng của người
lớn đó, và có thể mở cuộc điều tra nếu
có lý do để tin rằng người lớn đó không
có khả năng tâm thần và không thể tự
quyết định.

Phải có lý do để tin rằng •
Người lớn là một người lớn theo Phần
3 - bị hành hạ hoặc bỏ bê, không thể
nhờ yểm trợ và
trợ giúp, với một bệnh trạng có ảnh
hưởng đến việc quyết định
•
Tài sản của người lớn đang bị rủi ro và
cần được bảo vệ ngay lập tức

Đạo Luật về Quyền
Giám Hộ Người Lớn,
Phần 3

Cơ Quan Được Chỉ Định
nhờ PGT sắp xếp để thẩm
định tình trạng không có
khả năng theo Các Nguyên
Tắc Hướng Dẫn Cách Làm
Việc. Nếu người lớn được
thẩm định là không có khả
năng, DA có thể xin tòa cấp
lệnh.

Tòa có thể cấp lệnh lập một Kế
Hoạch Yểm Trợ và Trợ Giúp; có
thể gồm cả ‘dịch vụ của PGT’
hoặc lệnh cấm, v.v…

Tòa có thể cấp lệnh cung cấp cho người
lớn bất cứ hoặc tất cả các dịch vụ nào
được nêu trong Kế Hoạch Yểm Trợ và
Trợ Giúp, chẳng hạn như vào một cơ sở
chăm sóc, lệnh cấm. Lệnh tòa có thể có
hiệu lực tối đa 12 tháng, gia hạn thêm
tối đa 12 tháng nữa.

Không có khả năng tâm thần để từ chối đề
nghị yểm trợ và trợ giúp.

Chứng Thư Không Có
Khả Năng (Đạo Luật về
Quyền Giám Hộ Người
Lớn Phần 2.1)

Sau khi nhận được kết quả
thẩm định tình trạng không
có khả năng từ Chuyên
Viên Chăm Sóc Sức Khỏe
Hội Đủ Điều Kiện, Người
Đại Diện của Cơ Quan Y Tế
ký chứng thư không có khả
năng.

Chỉ có Giám Hộ và Tín Nhân
Công.

Giám Hộ và Tín Nhân Công có trọn
trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và tài
chánh của người lớn đó.

Không có khả năng quản trị các vấn đề tài
chánh và pháp lý.

Lệnh Tòa (Đạo Luật Tài
Sản Bệnh Nhân)

Ý kiến của hai bác sĩ và một
phiên tòa.

Bất cứ người lớn nào có khả
năng – gia đình, bạn hữu, công
ty trust, Giám Hộ và Tín Nhân
Công.

Người Quyết Định có trọn trách nhiệm
về các vấn đề tài chánh và pháp lý của
người đó và chịu trách nhiệm với Giám
Hộ và Tín Nhân Công.

Không có khả năng quản trị các vấn đề tài
chánh và pháp lý.

Lệnh Tòa (Đạo Luật Tài
Sản Bệnh Nhân)

Ý kiến của hai bác sĩ và một
phiên tòa.

Bất cứ người lớn nào có khả
năng (đề nghị gia đình hoặc bạn
thân).

Người Quyết Định đưa ra các quyết
định về chăm sóc cá nhân, chăm sóc
sức khỏe và xếp chỗ gia đình.

Không có khả năng quyết định về những
chuyện cá nhân.

Chứng Thư theo Đạo
Luật Sức Khỏe Tâm Thần

Một chứng thư y khoa để
nhập viện; hai chứng thư
để cưỡng bách nhập viện
tâm thần.

Giám đốc một cơ sở được chỉ
định quyết định về điều trị và
xếp chỗ liên quan đến việc chẩn
đoán tâm thần.

Cưỡng bách nhập viện điều trị tâm thần KHÔNG ÁP DỤNG
- giới hạn thời gian.

Lệnh Tòa Yểm Trợ và
Trợ Giúp
(Lệnh Tòa Tỉnh Bang)

Người Quyết Định về
Tài Sản

Người Quyết Định về Tài
Sản
(Lệnh Tòa Tối Cao)
Người Quyết Định về
Người
(Lệnh Tòa Tối Cao)

Cưỡng Bách Nhập Viện
Sức Khỏe Tâm Thần

Muốn xem tài liệu gốc về Các Chọn Lựa để Cứu Xét, hãy đến http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx

9/14#59 [Vietnamese]

