
Khi có các mối lo ngại là người lớn trong cơ sở nội trú không còn khả năng quản trị các vấn đề tài 
chánh của họ nữa, hoặc một người quyết định thay thế (tức là người được ủy quyền, đại diện, người 
quyết định hoặc tín nhân hưu bổng) cho một người lớn không có khả năng tâm thần đang hành hạ 
hoặc quản trị sai lầm tài chánh của người lớn đó thì có thể giới thiệu đến Giám Hộ và Tín Nhân Công 
(PGT) để điều tra thêm.

Các mối lo ngại về hành hạ, bỏ bê và tự bỏ bê bản thân cũng có thể được trình báo cho một cơ quan 
được chỉ định theo Đạo Luật về Quyền Giám Hộ Người Lớn (tức là cơ quan sức khỏe và Community 
Living BC).

Các mối lo ngại này thường được lưu ý lần đầu khi không trả lệ phí người sử dụng hoặc không đáp 
ứng các nhu cầu khác của người lớn đó.

Tuy nhiên, PGT không có vai trò nào trong việc hòa giải các trường hợp tranh cãi giữa người lớn đó 
hoặc người thay thế về tài chánh của người lớn đó với một cơ sở về mức lệ phí hoặc dịch vụ thích 
ứng sẽ được cung cấp.

Trong những trường hợp này, những bên liên hệ có thể tìm những nguồn tài nguyên trợ giúp khác để 
giải quyết tranh cãi.

Khi Giới Thiệu đến Giám Hộ và Tín Nhân Công
LỆ PHÍ NGƯỜI SỬ DỤNG CHO THÂN CHỦ NỘI TRÚ

MỤC ĐÍCH VÀ CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ SAU CUỘC ĐIỀU TRA CỦA PGT

• PGT điều tra các mối lo ngại về thẩm quyền của họ theo Đạo Luật Giám Hộ và Tín Nhân Công để 
quyết định xem người lớn có thể không có khả năng tâm thần có cần được trợ giúp để quản trị 
các vấn đề tài chánh của họ hay không.

• Nếu cần được trợ giúp, PGT điều tra thêm để quyết định xem cách giải quyết không chính thức có 
thích hợp hay không hoặc đến nhận định xem có người nào trong cuộc sống của người lớn đó có 
thể trợ giúp hay không.

• Nếu không có hành hạ hoặc quản trị sai trái, PGT sẽ chấm dứt cuộc điều tra của họ.
• Nếu người lớn đó cần được giúp và không có ai có thể giúp, PGT có thể xin thẩm quyền pháp lý 

để quản trị các vấn đề tài chánh của người lớn đó, thường là trong cương vị người quyết định về 
tài sản (xem dưới đây).

• PGT không điều tra chỉ để giải quyết các tranh cãi về nợ nần của người lớn đó.

THẨM QUYỀN CỦA PGT ĐỂ BẢO VỆ TÀI SẢN TRONG MỘT CUỘC ĐIỀU TRA

• Nếu có lo ngại là tài sản của người lớn đó cần được bảo vệ ngay, PGT có thẩm quyền áp dụng 
những bước để bảo vệ tài sản của người lớn đó. Quyền này gồm cả cấm lấy tiền trong trương 
mục ngân hàng của người lớn đến tối đa là 120 ngày.

 o   Khi cấm lấy tiền trong một trương mục, PGT có thể chỉ thị chỉ được lấy các số tiền cần thiết 
cho thực phẩm, chỗ trú và chi phí sinh sống hằng ngày.

 o   PGT cũng có thể chỉ thị tiếp tục những khoản trả tiền đã cho phép trước chẳng hạn như 
tiền thuê, lệ phí người sử dụng, tiền trả nợ mua nhà, hoặc bảo hiểm.
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• PGT có thẩm quyền quản trị công việc của một người lớn nếu PGT trở thành người quyết định về 
tài sản.

• PGT sẽ áp dụng những bước để trở thành người quyết định về tài sản nếu:
 o   có lo ngại về cách quản trị của người quyết định thay thế không thể giải quyết được, hoặc 
 o   người lớn cần được giúp và không có ai khác có mặt hoặc thích hợp để trợ giúp.
• Phải có một lệnh tòa hoặc chứng thư không có khả năng tâm thần để trở thành người quyết định 

về tài sản. Tiến trình nào cũng có thể mất đến 6 tháng hoặc lâu hơn tùy theo hoàn cảnh và mức 
độ phức tạp và vì thế có thể không thích hợp trong một số hoàn cảnh.

• Trong một số trường hợp, PGT có thể áp dụng những bước để được bổ nhiệm làm tín nhân hưu 
bổng để lãnh hưu bổng liên bang và trang trải các chi phí của người lớn đó. 

THANH TOÁN LỆ PHÍ NGƯỜI SỬ DỤNG CHƯA TRẢ KHI PGT TRỞ THÀNH NGƯỜI 
QUYẾT ĐỊNH VỀ TÀI SẢN
• Sau khi được bổ nhiệm làm người quyết định, PGT thu thập dữ kiện về tất cả mọi tài sản và trách 

nhiệm nợ nần của người lớn. Nếu xác nhận có đủ số ngân khoản thì sẽ trả lệ phí người sử dụng 
hằng tháng. Nói chung, mức lệ phí người sử dụng tối thiểu được trả cho đến khi quyết định mức 
lệ phí thích ứng.

• Sau khi có đầy đủ dữ kiện, PGT sẽ duyệt lại và thẩm định những trường hợp đòi nợ, gồm cả lệ phí 
người sử dụng chưa trả. Những trường hợp đòi nợ được phê chuẩn sẽ được thanh toán ngay khi 
có đủ ngân khoản. Nếu cần, sẽ lập một chương trình trả góp với cơ sở đó.

• PGT phải cho phép tất cả những trường hợp trả nợ. PGT không cho phép cơ sở rút từ trương mục 
an dưỡng của người sử dụng để trả nợ lệ phí người sử dụng.

TRẢ LỆ PHÍ NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC SAU KHI NGƯỜI LỚN QUA ĐỜI

• Nếu PGT là người quyết định, PGT có thẩm quyền tiếp tục bảo tồn tài sản cho đến khi có bổ 
nhiệm một người đại diện cá nhân để điều hành tài sản.

• Trong khi chờ bổ nhiệm một người đại diện cá nhân, PGT trong cương vị người đại diện có thể 
ứng trước ngân khoản cho các chi phí tang lễ và trả các hóa đơn mới đây (chẳng hạn như lệ phí 
người sử dụng tháng trước hoặc hóa đơn nhà thuốc tây). Tất cả các khoản tiền trả khác cho chủ 
nợ sẽ ngưng lại và phải được người đại diện cá nhân giải quyết.

• Nếu PGT là người thi hành được bổ nhiệm trong chúc thư của người lớn đó, hoặc nộp đơn xin tòa 
bổ nhiệm để điều hành di sản, di sản đó được ban Dịch Vụ Tín Thác Di Sản và Cá Nhân của PGT 
quản trị.

Muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ của PGT, hãy đến website của PGT tại www.trustee.bc.ca.

• Khi hành sử thẩm quyền của mình để bảo vệ tài sản, PGT không có thẩm quyền để: 
 o   quản trị các vấn đề tài chánh của người lớn,

 o   sắp xếp những khoản trả tiền mới hoặc cho phép trả tiền cho các chủ nợ, 
 o   ra chỉ thị cho một người quyết định thay thế, hoặc 
 o    ấn định những mức lệ phí người sử dụng cơ sở hoặc các chương trình trả góp cho các số 

tiền còn nợ.

http://www.trustee.bc.ca

