متاس با
قیم و امین عام

سازمان قیم و امین عام مسئولیت کارگزاری دارایی را برای
کودکان و جوانان تحت مراقبت دائم و نیز برای آنهایی که
دارای قیم قانونی نیستند یا به فرزندی پذیرفته شدهاند
برعهده میگیرد.
سازمان قیم و امین عام در مقام کارگزار (سرپرست) دارایی
به صورت مشترک همراه با وزارت کودکان و توسعهی
خانواده و نیز نمایندگان خدمات به فرزندان و خانوادههای
بومیان سرپرستی کودکان تحت مراقبت دائم را در استان بر
عهده میگیرد.
سازمان قیم و امین عام در مقام کارگزار دارایی هر زمان که
الزم باشد دعاوی حقوقی نسبت به خسارتهای حاصل از
آسیبهای جسمی وارده به کودکان و جوانان تحت مراقبت
اقامه خواهد کرد.
همچنین  PGTمنافع مالی که کودک یا جوان مستحق
آنها است را ،مواردی مانند منافع برنامهی مستمری کانادا
برای کودکان و برنامههای پس انداز برای معلولیتهای ثبت
شده ،پیگیری میکند.

خدمات کودکان و نوجوانان
Child & Youth Services
Public Guardian and Trustee
700-808 West Hastings Street,
Vancouver, BC V6C 3L3
تلفن604.775.3480 :
ایمیلcys@trustee.bc.ca :

خدمات کودکان و
نوجوانان

تماس رایگان از طریق خدمات بیسی امکانپذیر
است .پس از تماس با شمارهی مناسب منطقهی
خودتان (ذکر شده در ادامه) درخواست انتقال به
قیم و امین عام کنید( .ساعات کاری
سازمان ّ
پیجیتی از دوشنبه تا جمعه  8:30صبح تا
 4:30عصر)
ونکوور
ویکتوریا
سایر مناطق در بیسی

604.660.2421
250.387.6121
800.663.7867

www.trustee.bc.ca
ایمیلwebmail@trustee.bc.ca :
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مسئولیتهای حقوقی برای محافظت از منافع کودکان
صغیر در بریتیش کلمبیا میان والدین ،سرپرستان و تعدادی
از مؤسسات و سازمانهای دولتی تقسیم شده است.

وقتی چنین اتفاقی میافتد ،اگر هیچ بزرگسال دیگری
وجود نداشته باشد که بخواهد یا قادر باشد از منافع
کودک یا جوان محافظت کند ،ممکن است  PGTبپذیرد
که اقدام کند.

در بیسی ،کودکان تا زمانی که به سن  19سالگی برسند
صغیر محسوب میشوند.

خدمات امانی

سرمایههای مشخصی که به یک کودک یا جوان از
روشهایی مثل منافع یک مصالحه یا خسارت آسیب
جسمانی یا مبلغ پرداختی ناشی از یک بیمه نامه ،ملک یا
حکم دادگاه میرسد به  PGTپرداخت میشود تا به صورت
امانی برای کودک یا جوان نگهداری شود.

قیم و امین عام ( )PGTاز منافع حقوقی و مالی کودکان و
جوانان براساس اختیارات مطابق با مجموعهای از قوانین
استانی حفاظت میکند.
بخش خدمات کودک و جوان  PGTاز طرف کودکان و جوانان
به طور مستقیم با آنها و نیز والدین یا سرپرستان آنها
همکاری میکند.

 PGTپس از دریافت پول ،آن را در حسابی دارای سود به نام
کودک یا جوان پس انداز میکند.

 PGTچه خدماتی ارائه میدهد؟

تمامی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و درخواست
پرداخت نقدی توسط یک افسر سرپرستی و امانات ()GTO
از  PGTبررسی و انجام میپذیرد.

خدمات حقوقی

 PGTاز منافع حقوقی کودکان و جوانان از طریق بررسی
مصالحههای پیشنهادی مربوط به مجموعهای از دعاوی
حقوقی از طرف آنها محافظت میکند .برای مثال ،چنین
ادعاهایی ممکن است ناشی از قصور در درمان پزشکی،
تصادف با وسایل نقلیه موتوری و/یا مرگ غیرعمد یکی از
والدین یا سرپرست باشد.
وقتی مبلغ مصالحه  50،000دالر یا کمتر باشدPGT ،
میتواند مصالحه را بپذیرد یا رد کند.
وقتی مبلغ بیش از  50،000دالر باشد PGT ،توصیهای کتبی
به دادگاه ارائه میدهد و دادگاه تصمیم میگیرد که آیا
مبلغ نهایی مصالحه را تأیید کند یا خیر.
این بررسیها موجب اطمینان از این میشوند که
مصالحهها منطقی و تأمین کنندهی منافع کودک یا جوان
هستند.
به منظور حفاظت از منافعی که ممکن است کودکان و
جوانان در موقوفات یا امالک داشته باشند PGT ،همچنین
ابالغیههای درخواست ادارهی ملک متعلق به یک متوفی را

زمانی که یک کودک یا جوان ذینفع است یا ممکن است
مستحق سهمی در آن ملک یا موقوفه باشد بررسی
میکند.

 GTOبه هنگام تصمیمگیری ،شامل پاسخ به
درخواستها برای آزاد کردن منابع مالی از حالت امانی برای
موقعیتهای خاص ،همکاری نزدیکی با اعضای خانواده و/یا
سایر افراد دارد.

زمانی که  PGTبه دلیلی به این نتیجه رسیده باشد که
منافع یک کودک یا جوان در یک موقوفه در خطر است،
ممکن است  PGTاز طرف آن کودک یا جوان به بررسی
شرایط پیرامون موقوفه بپردازد.

 PGTتعرفههایی را براساس مقررات تعرفهگذاری در قانون
امین و قیم عام دریافت میکند .این تعرفهها مشابه موارد
مجاز برای امینهای خصوصی میباشد.

در برخی موارد ،ممکن است  PGTبپذیرد که به عنوان
یک قیم دادخواه عمل کند و یک دعوی قانونی را از طرف
کودک یا جوان اقامه کرده تا پیگیر جبران خسارتهای
وارده به او باشد.

پولی که به صورت امانی نگهداری میشود در سن 19
سالگی به کودک یا جوان یا نمایندهی قانونی پرداخت
میشود ،مگر آنکه رأی دادگاه یا سند وقف مشخص کرده
باشد که منابع برای مدتی طوالنیتر نگهداری شود.

برای مثال ،منافع یک کودک یا جوان ممکن است در تضاد
با منافع والدین یا سرپرستان آنها باشد مثال ً در موقعیتی
که یک کودک یا جوان در سانحهای رانندگی حضور دارد که
یکی از والدین رانندهی خودرو بوده است.

خدمات کارگزاری (سرپرستی) داراییها

وقتی کودکان یا جوانان والدین خود را از دست میدهند
و شخص دیگری را برای حفاظت از منافع خود ندارند،
یا زمانی که والدین دیگر قادر به مراقبت از فرزندان خود
نباشند ،استان مسئولیتهای کارگزاری اموالشان را
برعهده میگیرد.

