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 آیا شما 
وصیتنامه 

دارید؟

متاس با قّیم 
وامین عام 

خدمات ترکه و امانت شخصی قیم و امین عام
700 – 808 خیابان هیستینگز غربی

V6C 3L3 ونکوور، بی سی

 تلفن  604.660.4444
تلفن  604.660.4444

estates@trustee.bc.ca  ایمیل

www.trustee.bc.ca  وبسایت

خدمات تلفن رایگان از طریق سرویس بی سی موجود 
است. پس از گرفنت شماره ی مربوط به محل زندگی تان 

)مندرج در زیر(، از گیرنده درخواست کنید تا شما را 
 Public Guardian and( به سازمان قیم و امین عام
Trustee( وصل کند )ساعتهای عادی کار پی جی تی: 

دوشنبه تا جمعه از 8:30 صبح تا 4:30 عصر(.

604.660.2421 ونکوور  
250.387.6121 ویکتوریا  

1.800.663.7867 سایر مناطق بی سی  
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وصیتنامه تنظیم 
 تنظیم یک وصیتنامه ایده خوبی است. در بی سی، هر فرد 

یا بزرگتر، می تواند وصیت نامه داشته باشد.  16 ساله 
وصیت نامه می تواند سردرگمی و تردیدهایی را که مرگ 

افراد در بعضی مواقع به همراه دارد، کاهش دهد و 
اطمینان خاطری برای خانواده او باشد. 

وصیتنامه:

•   به شخصی که او را به عنوان وصی انتخاب منوده اید، 
اختیار می دهد تا بالفاصله پس از فوت، جهت برگزاری 

مراسم خاکسپاری و نظارت بر ترکه ی شما اقدام مناید.

•   از اموال شما حفاظت می مناید، و تضمین می کند که 
طبق خواسته ی شما به آن ها رسیدگی شود.

برای فرزند صغیر، سایر  ایجاد متهیدات مناسب  •   امکان 
افراد حتت تکفل و حیوانات خانگی فرد را فراهم می کند. 

از خواسته های شما،  را   •   خویشاوندان و دوستانتان 
و شخصی که می بایست آن ها را حتقق بخشد، آگاه 

می سازد.

•   هزینه ها و موانع مربوط به مدیریت و رسیدگی به اموال 
شما را کاهش می دهد.

تنظیم وصیتنامه الزاماً پیچیده و پر هزینه نیست. 
وکیل ها و سردفتران وصیتنامه را تنظیم می منایند، اگر 

چه سردفتران در تدوین برخی از انواع وصیتنامه ها با 
محدودیتهایی مواجه هستند. بسته های کمکی برای تدوین 

وصیتنامه توسط خود شخص موجود است، ولی بهتر 
است که از مشاوره های تخصصی بهره بگیرید تا مطمئن 

شوید که وصیتنامه تان به روشنی خواسته هایتان، از 
جمله تعیین قیم برای فرزندان صغیر، را منعکس می کند. 

وصیتنامه مقوله ای است که ارزش پرداخت هزینه برای 
برخورداری از مشاوره ی تخصصی را دارد. 

19 سال باید با در نظر داشنت  والدین فرزندان کمتر از 
شرایطی که امکان دارد هیچ یک از آنان برای سرپرستی 
با دقت در وصیت نامه هایشان قیمی  زنده منانند،  فرزندان 

یا  )والدین  آن ها تعیین منایند. قیمهای کنونی  برای 
از متایل قیم تعیین شده در پذیرش چنین  سرپرستان( باید 

و همچنین  اطمینان حاصل کنند،  مسئولیت مهمی 
هزینه مراقبت از فرزندان را در نظر بگیرند.بی

باید به صورت کتبی، همراه  در بی سی، وصیتنامه ی معتبر 
با امضای وصیت کننده در پایان آن، و در حضور دو یا چند 
شاهد تنظیم شده باشد و شاهدان نیز آن را امضا کرده 

درباره وصیت نامه و  برای آگاهی بیشتر  باشند. لطفاً 
وراثت”  و  “قانون وصیتنامه ها، ترکه  به  مستندات مربوطه، 

کنید.  مراجعه 

منوده اید تنظیم  پیشتر وصیت نامه ای  اگر 
باید هرچند سال  تنظیم منوده اید،  پیشتر وصیتنامه ای  اگر 

یک بار آن را بازبینی کنید تا از به روز بودن آن اطمینان 
یابید. برای مثال ممکن است شرایط شما تغییر کند، یا 
وصی مورد نظرتان نقل مکان منوده یا به دالیلی قادر به 

مدیریت دارایی شما نباشد. اگر وصیت شما طبق شرایط 
تهیه یک وصیتنامه  نباشد، می بایست جهت  فعلی شما 

یا سردفتران مراجعه منایید.  جدید، به وکیل ها 

انتخاب وصی
انتخاب وصی حائز اهمیت است. بیشتر مردم همسر، 

فرزند ارشد، یکی از والدین، قیم یا دوستان مورد اطمینان 
برخی دیگر متخصصانی مانند  بر می-گزینند.  را  خود 
را انتخاب  وکیل ها یا شرکت های تراست )امانت داری( 

می کنند. در مواردی نیز سازمان قیم و امین عام )پی جی تی( 
را برعهده بگیرد.  ممکن است مسئولیت اجرای وصیت فرد 

در صورت انتخاب هریک از آن ها، از متایل فرد مورد نظر 
اطمینان کسب کنید. قیومیت  پذیرش  جهت 

زمانی که وصیتنامه ای تنظیم کردید، وصی خود را از محل 
دیگر اسناد مهم مطلع منایید.  و  نگهداری وصیتنامه 

تدفین مطلوبتان  نوع مراسم  باره ی  در  همچنین می بایست 
با وصی و خانواده خود گفتگو کنید. یک شجره نامه 

خانوادگی تهیه کنید و آدرس و شماره های متاس همه افراد 
ذینفع در وصیتنامه ی خود را در آن فهرست وار یادداشت 

منایید.

در پایان، اگر سردفتر یا وکیل هنوز وصیت نامه را در اداره 
ثبت احوال ثبت نکرده اند، خودتان این کار را اجنام دهید. 
اداره ثبت احوال نسخه ای از وصیت نامه را نگه منی دارد، 

را ثبت  تاریخ و مکان تنظیم وصیتنامه  بلکه فقط 
می مناید، این امر دیگران را از وجود وصیتنامه ی شما آگاه 

می سازد.

برای آگاهی بیشتر درباره خدمات ترکه و امانت شخصی 
)ای پی  تی اس( که توسط پی جی تی ارائه می شود، از وبسایت 

www.trustee.bc.ca. اطالعات ویژه درباره  ما دیدن کنید: 
 Fees charged« کارمزد اداره کردن اموال یا ترکه زیر عنوان

by the PGT« در وبسایت ما یافت می شود.

انتخاب پی جی تی به  اگر می خواهید درخصوص امکان 
 604.660.4444 با شماره  عنوان وصی  گفتگو کنید، لطفاً 

با مدیر تضمین  متاس بگیرید و بگویید که می خواهید 
کیفیت در ای پی تی اس صحبت کنید،یا با ایمیل زیر با ما 

.estates@trustee.bc.ca متاس بگیرید: 

این آگاهینامه به عنوان یک خدمت عمومی توسط قیم 
و امین عام ارائه می شود. سازمان قیم و امین عام خدمات 

ارائه منی کند. مشاوره حقوقی 
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