گزینههای ممکن
هنگامی که فرد برای ادارهی امور مالی ،حقوقی یا شخصی خود با دشواری روبرو است
وضعیت
تصمیم غیر رسمی

روند اجرا

ساز و کار

چه کسی تصمیمگیرندهی
جایگزین میشود

اهلیت روانی فرد

اختیارات اعطایی

ناموجود

ناموجود

ناموجود

مثالها:
 واریز مستقیم پول یا پرداخت از حساب بانکی برنامهریزی برای بازنشستگی حمایتهای اجتماعی -مراکز مشاورهی مالیات بر درآمد

احراز اهلیت.

وکالتنامه دائمی

قانون وکالتنامه

فرد دارای اهلیت حقوقی وکالتنامه را در حضور
شاهدان امضا میکند.

هر فرد بزرگسال دارای اهلیت – خویشان،
دوستان ،شرکت تراست (امانتگیر) ،و تنها
در موارد استثنایی ،قیم و امین عام (منصوب
دادگاه).

وکیل میتواند در امور حقوقی یا مالی تصمیم
بگیرد .اختیارات او میتواند عام یا خاص باشد.
شرط دائمی بودن به وکیل اختیار میدهد که
در صورت فقدان اهلیت موکل ،از طرف او عمل
کند.

دارای اهلیت حقوقی (بند  12قانون را
ببینید).

قرارداد منایندگی

قانون قرارداد منایندگی

فرد بزرگسال قرارداد انفرادی تنظیم میکند.
اجنام شهادت (گواهی) باید به شکل تعیین شده
توسط قانون صورت گیرد.

هر فرد بزرگسال دارای اهلیت – خویشان،
دوستان ،شرکت تراست (امانتگیر) ،و در
موارد محدود ،قیم و امین عام ،تنها برای
امور مالی.

بسته به نوع و گسترهی قرارداد ،ممکن است به
مناینده اجازه داده شود که در صورت ناتوانی فرد
بزرگسال ،در مورد امور شخصی و مراقبتهای
بهداشتی او تصمیم بگیرد ،یا امور مالی روزمره
اش را اجنام دهد.

بند  9قرارداد – دارای اهلیت (بند  10قانون
را ببینید).

امانتداری حقوق
بازنشستگی

برنامههای تأمین درآمد
فدرال (آیاسپی) – فرم
استاندارد

یک پزشک فرم را امضا میکند و متقاضی آن را به
آیاسپی میفرستد.

هر فرد بزرگسال دارای اهلیت – خویشان،
دوستان ،قیم و امین عام.

امین تنها پول پرداخت شده از سوی OAS/GIS/
 CPPرا مدیریت میکند .امین منیتواند هیچ نوع
درآمد یا دارایی دیگری را مدیریت کند.

فاقد اهلیت و توانایی ذهنی برای مدیریت
وجوه دریافتی از محل برنامههای فدرال.

تصمیمگیرندهی
جایگزین موقت ()TSDM
برای مراقبت بهداشتی

مراقبتهای بهداشتی
(با رضایتنامه) و مرکز
مراقبت درمانی (پذیرش)
قانون – بخش 2

مراقبتگر بهداشتی ( )HCPبنا به قانون ،بر
اساس درجهی قرابت خویشان و دوستان نزدیک
تصمیمگیرنده را انتخاب میکند .قیم و امین عام
میتواند کسی را به عنوان تصمیمگیرندهی جایگزین
موقت انتخاب کند یا به عنوان آخرین راه چاره ،خود در
این مقام عمل کند.

تصمیمگیرندهی جایگزین موقت توسط
مراقبتگر بهداشتی انتخاب میشود ،در غیر
این صورت ،قیم و امین عام ممکن است به
کسی اختیار تصمیمگیری را بدهد ،یا به
عنوان آخرین راه چاره ،خود در این مقام عمل
کند.

اختیار رضایت دادن یا مخالفت با مراقبت
بهداشتی پیشنهادی ،مشروط به برخی
محدودیتها.

فاقد اهلیت و توانایی ذهنی برای تصمیم
گیری در مورد یک مراقبت بهداشتی
خاص ،آنگونه که مراقبتگر بهداشتی
تعیین منوده است.

تصمیمگیرندهی
جانشین ( )SDMبرای
پذیرش در مرکز مراقبت

قانون مراقبت بهداشتی
(رضایت) و مرکز مراقبت
(پذیرش) – بخش 3

 SDMتوسط مدیر انتخاب میشود .چنانچه حق دادن رضایت ،خودداری از رضایت یا ابطال
یک مدیر مسئول برای پذیرش در مرکز مراقبت بر
این امر صورت نگیرد ،به عنوان آخرین گزینه ،رضایت برای پذیرش در مرکز مراقبت یا ادامهی
اساس سلسله مراتب نزدیکی خویشان و دوستان
اقامت در آن ،مشروط به برخی محدودیتها.
قیم و امین عام کسی را به عنوان SDM
بر اساس قانون این فرد را انتخاب میکند .به عنوان
آخرین گزینه ،قیم و امین عام کسی را به عنوان  SDMمنصوب یا خود این مسئولیت را بر عهده
میگیرد.
منصوب یا خود این مسئولیت را بر عهده میگیرد.

سازمان تعیین شده
( – )DAمأموریت قانوی
برای حتقیق

قانون قیمومیت
بزرگساالن ،بخش 3
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سازمانهای تعیین شده ( )DAباید گزارشهای دریافتی
یا اطالع یافته درمورد بدرفتاری یا نادیدهانگاری
بزرگساالن را بررسی کنند.

ناموجود

سازمانهای تعیین شده میتوانند حمایت و
کمک موجود و مناسب را ارائه دهند .برای
بزرگساالنی که خود منیتوانند کمک دریافت
کنند ،سازمانهای تعیین شده میتوانند از
ابزارهای قانونی موجود در قانون قیمومیت
بزرگساالن برای حفاظت از افراد بزرگسال
استفاده کنند.

از حلاظ روانی فاقد صالحیت تصمیم
گیری برای پذیرش در مرکز مراقبت یا
ادامهی اقامت در آن ،بنا به تشخیص
مشاور قاضی.
فرض بر این است که فرد بزرگسال دارای
اهلیت میباشد ،مگر اینکه دلیلی بر
این باور باشد که فرد بزرگسال مورد
بدرفتاری یا نادیده انگاری قرار گرفته و به
دلیل هر گونه محدودیت ،ازکار افتادگی
جسمی ،یا عارضهی دیگری که برای
توانایی تصمیم گیری او اثر میگذارد،
خود منیتواند کمک دریافت کند.
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وضعیت
قیم و امین عام در
مورد وکال ،منایندگان
و کمیتهها حتقیقات
میکند

ساز و کار

روند اجرا

چه کسی تصمیمگیرندهی
جایگزین میشود

اهلیت روانی فرد

اختیارات اعطایی

قانون قیم و امین عام،
بندهای 18 ،17

میتوان موضوع را به بخش خدمات بررسی و حتقیقات
( )AISدر اداره قیم و امین عام ارجاع داد.

ناموجود

مجاز به گردآوری اطالعات شخصی .در صورت
لزوم ،میتواند درخواست تشکیل کارگزاری
( )committeeshipمناید

محافظت اموال – قانون
قیم و امین عام (بند )19

میتوان موضوع را به بخش خدمات بررسی و حتقیقات
( )AISدر اداره قیم و امین عام ارجاع داد.

ناموجود

قیم و امین عام میتواند دسترسی به داراییها
(مثال ً حسابهای بانکی) را به مدت  30روز ،قابل
متدید تا حد اکثر  120روز ،محدود کند ،تا زمانی
که وضعیت فرد بزرگسال روشنتر شود ،و بتوان
حتقیق منود که آیا دلیلی مبنی بر فقدان اهلیت
روانی بزرگسال و ناتوانی او در تصمیمگیری برای
خویش وجود دارد یا نه.

قانون قیمومیت
بزرگسال ،بخش 3

سازمان تعیین شده ( )DAاز قیم و امین عام
درخواست میکند که فقدان اهلیت را منطبق با
دستورالعملها بررسی مناید .اگر فرد بزرگسال فاقد
اهلیت شناخته شود ،سازمان تعیین شده میتواند از
دادگاه درخواست صدور حکم مناید.

ممکن است دادگاه دستور طرح حمایت و
کمک ()Support and Assistance Plan
صادر کند؛ که میتواند شامل «خدمات قیم
و امین عام» یا دستور خویشتنداری ،و غیره
باشد.

دادگاه میتواند دستور دهد که فرد بزرگسال از
یکی از خدمات مصرح در طرح حمایت و کمک
یا همهی آنها برخوردار شود ،برای مثال پذیرش
در یک مرکز مراقبت ،یا حکم خویشتنداری.
چنین حکمی میتواند برای  12ماه ،با قابلیت
متدید  12ماه دیگر ،صادر شود.

کارگزار اموال

گواهی عدم اهلیت (قانون
قیمومیت بزرگسال،
بخش )2.1

پس از دریافت بررسی عدم اهلیت توسط یک
مراقبتگر بهداشتی واجد شرایط (Qualified Health
 ،)Care Providerگواهی عدم اهلیت از سوی یک مقام
بهداشتی معین شده امضا میشود.

فقط قیم و امین عام.

قیم و امین عام دارای مسئولیت تام در امور
حقوقی و مالی فرد بزرگسال است.

فاقد اهلیت برای مدیریت امور مالی و
حقوقی.

کارگزار اموال

حکم دادگاه (قانون اموال
بیمار)

نظر دو پزشک و دادرسی در دادگاه.

هر بزرگسال دارای اهلیت – خانواده ،دوستان،
شرکت تراست ،قیم و امین عام.

کارگزار دارای مسئولیت تام برای امور مالی و
حقوقی فرد است و در برابر قیم و امین عام
پاسخگو است.

فاقد اهلیت برای مدیریت امور مالی و
حقوقی.

هر بزرگسال دارای اهلیت (خانواده یا دوست
نزدیک توصیه میشود).

کارگزار در مورد مراقبت شخصی ،مراقبت
بهداشتی ،ممنوعیتها و پذیرش در مرکز مراقبت
تصمیم میگیرد.

اختیارات حفاظتی قیم
و امین عام

حکم دادگاه مبنی بر
حمایت و کمک
(حکم دادگاه استانی)

(حکم دادگاه عالی)
کارگزار شخص

حکم دادگاه (قانون اموال
بیمار)

نظر دو پزشک و دادرسی در دادگاه.

(حکم دادگاه عالی)
صدور گواهی بر مبنای
حکم انتقال به
درمانگاه بهداشت روانی قانون بهداشت روانی
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یک گواهی پزشکی برای پذیرش؛ دو گواهی برای انتقال مدیر مرکز تعیین شده در مورد درمان و
اِسکان مرتبط با بیماری روانی تشخیص
به مرکز مراقبت از بیماران روانی.
داده شده تصمیم میگیرد.

حکم انتقال الزامی برای درمان بیماری روانی –
دارای محدودیت زمانی.

وجود دلیل مبنی بر اینکه فرد بزرگسال
فاقد اهلیت برای مدیریت امور مالی
خویش است.
باید دلیلی بر این باور وجود داشته
باشد که -
•فرد بزرگسال مشمول بخش 3
قانون میشود :مورد بدرفتاری یا
نادیدهانگاری واقع شده ،منیتواند
حمایت و کمک دریافت کند ،و
مبتال به عارضهای است که بر
تصمیمگیری او تأثیر میگذارد.
•داراییهای فرد در خطرند و نیاز به
حفاظت فوری دارند.
فرد بزرگسال از نظر روانی فاقد اهلیت
برای اجتناب از دریافت حمایت و کمک
ارائه شده میباشد.

فاقد اهلیت برای تصمیمگیریهای
شخصی.

ناموجود
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