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ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن (800) 776-5746

ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود و ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی آن
اﮐﺗﺑر  ،2015ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره 5578.16
 .1ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ) (conservatorshipﭼﯾﺳت؟
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾﮏ روﻧد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﯽ آن ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧود ﻣﺛل ﺑﮭداﺷت ،ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺳﮑن ،اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .طﯽ اﯾن روﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎﺿﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺣﻘوق
ﻣﮭم را از ﺷﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺗﺧﺎذ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری
ﺑﺳﭘﺎرد .در اﯾن ﺻورت ،دادﮔﺎه آن ﺷﺧص را »ﺳرﭘرﺳت« ) (conservatorو ﺷﻣﺎ را »ﻓرد
ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ« ) (conservateeﻣﯽﻧﺎﻣد .اﺣﮑﺎم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺑرای اﻓراد  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد.

 .2اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐدام اﺳت؟
در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﺳرﭘرﺳﺗﯽ وﺟود دارد:
 ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺣﺳﺑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ )(General Probate Conservatorshiphttp://www.disabilityrightsca.org/pubs/523001.pdf
 ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس »ﻗﺎﻧون ﻟﻧﺗرﻣن ﭘﺗرﯾس ﺷورت« )(Lanterman Petris Short Acthttp://www.disabilityrightsca.org/pubs/522501.htm
 ﺳرﭘرﺳﺗﯽ از اﻓراد دﭼﺎر زوال ﻋﻘل )(Dementia Conservatorshiphttp://www.disabilityrightsca.org/pubs/522601.pdf
 -ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود )(Limited Conservatorship

 .3ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﯾﺳت؟
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﻧوﻋﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾتھﺎی رﺷدی ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد.
ھدف از اﯾن ﻧوع ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺧودﮐﻔﺎ و ﻣﺳﺗﻘل
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻧوع ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﻘوق را
ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﺑرﺧﯽ از اﻣور زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺧودﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد .ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد
ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺳط ﺧود ﺷﻣﺎ و ﭼﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳرﭘرﺳت اﺗﺧﺎذ ﮔردد.

 .4ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺻوب ﺷوﻧد؟
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ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﺑﺎﯾد  18ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﻣﮑن در ﺟﮭت ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺷﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﻣﺛل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده،
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﯾد؛ اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ
ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود را ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد )ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ھﻣﮑﺎر( .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺣرﻓﮫای ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺻوب
ﻣﯽﮔردد .اﮔر ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑرای ﺗﻘﺑل ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﺷﻣﺎ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺳﭘرده ﺷود.

 .5ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮔردد؟
 ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده درﺧواﺳﺗﯽ را ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽﮐﻧد. ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ داده ﺷود. روﻧوﺷتھﺎی درﺧواﺳت ﻣذﮐور ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺷﻣﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺛل) (regional centerﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ارﺳﺎل ﻣﯽﮔردد.
 دادﮔﺎه ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺑﺎره ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد. ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋل ﺷود. -ﻗﺎﺿﯽ وﮐﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.

 .6ﻧﻘش ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾﻖ دادﮔﺎه در روﻧد ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾﻖ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾد:
 درﺧواﺳت را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺷرح دھد و ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﻣﺎ آن را ﻣرور ﮐﻧد. ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧد و روﻧد ﺳرﭘرﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺷرح دھد. ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ: ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ھﺳﺗﯾد، ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد، -ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﯾد.

 .7ﻧﻘش ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای در ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﯾﺳت؟
ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ را ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھد و ﮔزارﺷﯽ را ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد .اﯾن ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
 ﻣﺎھﯾت/ﻣﯾزان ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺷﻣﺎ. ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد. وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎ. وﺿﻌﯾت رواﻧﯽ و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ. -ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق ﺧﺎص ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ در درﺧواﺳت.
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اﮔر ﺳرﭘرﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷد ،ﮔزارش ﺑﺎﯾد
 ﺣﺎوی ﻧظراﺗﯽ ﺑﺎﺷد درﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎﻣﻧﺎﺳب ﺧواھد ﺑود.
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  5روز ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و وﮐﯾﻠﺗﺎنﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.

 .8ﺣﻘوق ﻣن ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﯾﺳت؟
ﺷﻣﺎ از ﺣﻘوق زﯾر ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد:
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ از ﺷﻣﺎ ﺳﻠب ﺧواھد ﺷد و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر ﺣﻘوق ﺷﻣﺎﺧواھد داﺷت.
 ﯾﮏ اﻋﻼن و روﻧوﺷت درﺧواﺳت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ را ﺣداﻗل  15روز ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ درﯾﺎﻓتﮐﻧﯾد.
 وﮐﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺻوب ﮔردد .اﮔر وﮐﯾﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﮐﯾل راﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮐﻠﯾﮫ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ،ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ،و دﯾﮕران ﺑﮫﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽدھﻧد در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
 در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد. ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد. -ﺣﺳب درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ،ﭘروﻧدهﺗﺎن ﺗوﺳط ھﺋﯾت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.

 .9ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ را ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود از ﻣن ﺳﻠب ﻧﻣﺎﯾد؟
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ ﯾﺎ ھﻣﮫ ﺣﻘوق زﯾر را از ﺷﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﻧد:
 ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت. دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ و ﭘروﻧدهھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ. ازدواج. ﻋﻘد ﻗراردادھﺎ. اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾت ﺑرای درﻣﺎنھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ. ﮐﻧﺗرل ﺗﻣﺎسھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻧﺳﯽ. -اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ.

.10

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺛﺎﺑت ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻧﯾﺎز ﻧدارم؟

ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧود ﻣﺛل ﺑﮭداﺷت،
ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺳﮑن ،اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ھﺳﺗﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد
از ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ﺟﮭت
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ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺷﻣﺎره
 12رﺟوع ﮐﻧﯾد.

اﮔر دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﻧﯾﺎز دارم ،وظﺎﯾف و
.11
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺳرﭘرﺳت ﭼﯾﺳت؟
ﺳرﭘرﺳت در ﻗﺑﺎل آﻧﭼﮫ ﻗﺎﺿﯽ وی را ﺑرای اﻧﺟﺎﻣش ﻣﻧﺻوب ﮐرده ،ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﻣﮑن در ﺟﮭت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺑر ﻋﮭده دارد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد
ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،آﻣوزﺷﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺣﺗﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺷوﯾد.
 ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺣرانھﺎ در ﻣوارد ﻟزوم. -ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ.
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ﮐدام ﯾﮏ از ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﮐﻣﺗر ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد؟

ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺗواﻧد از دادﮔﺎه درﺧواﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺷود ،آن ﺷﺧص ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً
ﻣﻠزم اﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھد .ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺑﯾﻧدازﻧد ﯾﺎ ﮐﻼً آن را ﺑرطرف ﮐﻧﻧد.

ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده:
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ) (SDM, Supported Decision-Makingزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
از دوﺳﺗﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت درک
ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده روﺷﯽ ﺑرای
اﻓزاﯾش اﺳﺗﻘﻼل ﺷﻣﺎ اﺳت ،و ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﻻزم را ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد
ﻣﻣﮑن ﺧودﺗﺎن درﺑﺎره زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد SDM .ﻧﺣوه اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت روزاﻧﮫ ﺗوﺳط
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن:SDM ،
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﻖ اﻣور زﻧدﮔﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد. ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ،ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ھﺳﺗﯾد ﮐﻣﮏﻣﯽﮐﻧد.
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ھﺳﺗﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد. ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺧودﺗﺎن در زﻧدﮔﯽ اﻗداﻣﺎت ﻻزم را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺷﺧصدﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد.
 ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد از ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗری ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد. -ﻓرﺻتھﺎی اﺷﺗﻐﺎل ،اﺳﺗﻘﻼل در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ،و ﺗﻠﻔﯾﻖ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.
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وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ﻣدتدار ):(Durable Power of Attorney
وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ ﻣدتدار ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ آن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ
اﺳت اﯾن ﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد .اﯾن ﻧوع وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ
روﺷﯽ اﺳت ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾتھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺣﻖ اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﻧوع ﺗﺻﻣﯾم ،ﻣﺛل ﺗﺻﻣﯾم ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ ﺣﻖ اﺗﺧﺎذ ھر دو ﻧوع ﺗﺻﻣﯾم
را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑدھﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ:

 ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮔروهھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧود ﻣﺛل  People Firstﻣﻠﺣﻖ ﺷوﯾد ،ﯾﺎ آﻣوزشھﺎی ﺣﻣﺎﯾتاز ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺟﮭت ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط و دﻓﺎع از آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
 ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود را در  IEPﯾﺎ  IPPﺧود ﻣﮑﺗوب ﮐﻧﯾد. ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘش و ﺻﺣﺑت درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣورداﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺑرای  IEPﯾﺎ  IPPﺧود آﻣﺎده ﺷوﯾد.
 -ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻓرادی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﯾﺎﺑﯾد.

ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺧﺎص
ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎﯾﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت در  IEPﯾﺎ  IPPﺷﻣﺎ.
ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ از اﻓرادی ﺑرای ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﮫ  IEPﯾﺎ  IPPﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از
ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺳﺗﻘل زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
اﻓراد زﯾر ﺑﺎﺷﻧد:
 ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ. اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﻠﻘﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد. ﯾﮏ ﺣﺎﻣﯽ آﻣوزش دﯾده.ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد:
 درﺑﺎره ﺧواﺳﺗﮫھﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎ/اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺧود ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧدﻣﺎﻧﻧد اﺷﺧﺎص زﯾر ﮔﻔﺗﮕو و ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد:
 ﺣﻠﻘﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ )اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد(. اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل )(ILS, Independent Living Services اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﺷده)(SLS, Supported Living Services
 ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (Community Care Facilityﯾﺎ ﻣرﮐزﻣراﻗﺑتھﺎی واﺳطﮫ ).(Intermediate Care Facility
 از اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد در ﺧﺻوص ﻧﺣوه درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑرای اﺟﺎرهﺑﮭﺎ ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑرایﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﻋﻣوﻣﯽ ) (Public Housing Assistanceﺳؤال ﮐﻧﯾد.
 -در ﺟﻠﺳﮫ  IPPاز ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﯾد و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺧود را در  IPPﻣﮑﺗوب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎﯾﯽ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ:
اﮔر ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎ ﺑﮫ وی ﭼﻧﯾن اﺟﺎزهای ﺑدھﯾد:
 اﻣﺿﺎی ﻓرم اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﭘﯾرو ﻗﺎﻧون اﻧﺗﻘﺎل و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ).(HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act
 اﻣﺿﺎی رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺳواﺑﻖ. ﺷﻣﺎ و ﯾﮏ ﺷﺧص دﯾﮕر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽاﺟﺎزه ﻻزم را ﺑدھﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ:
 ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺧود اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .اﯾن وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣورداﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ درﺑﺎره اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﭘوﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﻣﺣﺿری ﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ آن ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد.
 ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ) (SSI, Supplemental Security Income)/(Social Securityﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
 ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣزاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ SSI/وﺟود دارد. ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ را در  IPPﺧود ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻣﮑﺗوبﮐﻧﯾد ،ﻣﺛل اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺷﻣﺎ.
 ﻣﯽﺗوان ﯾﮏ ﺗراﺳت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ) (Special Needs Trustرا ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد .درآن ﺻورت ﯾﮏ ﺷﺧص اﻣﯾن ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑر ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت.
 ﺣﺳﺎبھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺷﺗرک :ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ اﺳت ﯾﮏ ﺣﺳﺎبﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺷﺗرک اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وی در اﻣوری ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﺗن ﭼﮏھﺎ ،وارﯾز وﺟوه ،و ﺑرداﺷت ﭘول ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽﺗﺎن:
 ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ »دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻗﺑﻠﯽ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ«) (Advance Health Care Directiveرا اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ رﻋﺎﯾت و ﻣﺣﻘﻖ
ﮔردد .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﺗوﺳط دو ﻧﻔر ﺷﺎھد اﻣﺿﺎء ﺷود ﯾﺎ ﺛﺑت ﻣﺣﺿری ﮔردد؛ ھﻣﭼﻧﯾن،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد آن را ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد.
 ﭼون ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی درﻣﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھﻧد و ﻧﯾزﺷﻣﺎ را از ﺳﺎﯾر درﻣﺎنھﺎی ﻣوﺟود و ﻋواﻗب ﻋدم درﻣﺎن ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد.
 اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد:ً
 ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد )ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن( ﻣﯽﺗواﻧد اﺟﺎزهﻻزم را ﺑرای ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد.
 ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺑرﺧﯽ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ ،اﺟﺎزه ﺑرﺧﯽ از ﻣراﻗﺑتھﺎیﭘزﺷﮑﯽ ،ﺟراﺣﯽ ،ﯾﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻧد.
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 در ﻣوارد اﺿطراری ،ﭘزﺷﮑﺎن و دﻧداﻧﭘزﺷﮑﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻻزم را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد. ﺑرای ﻋﻣلھﺎی ﺟراﺣﯽ ﺧﺎص ،ﺑﮫ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﻧﯾﺎز ﺧواھد ﺑود. اﮔر ﺳﺎﮐن ﯾﮏ »ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی واﺳطﮫ«)»/(ICF, Intermediate Care Facilityﻣرﮐز ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﺎھراﻧﮫ«
) (SNF, Skilled Nursing Facilityﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﮏ ﺗﯾم ﺑﯾﻧﺎرﺷﺗﮫای ﻣﯽﺗواﻧد درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ را
ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ را دارد
در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد.
ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﺟﻧﺳﯽﺗﺎن:
ﺧدﻣﺎت ﻣﻧدرج در  IEPﯾﺎ  IPPﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در
ﺧﺻوص اﻣوری ﻣﺛل ﻣﺷﺎوره ،ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ،و ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت آﻣوزشھﺎﯾﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آﮔﺎھﯽ از ﻣﺳﺎﺋل اﯾﻣﻧﯽ ،و
ﻧﺣوه ﺑرﻗراری رواﺑط ﺳﺎﻟم ﺑﺎ دﯾﮕران درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل رواﺑط ﺑﺎ دوﺳتدﺧﺗر ﯾﺎ
دوﺳتﭘﺳر ھم ﺑﺎﺷد.
ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ:
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ اﺳت اﯾن ﺣﻖ را ﺑدھﯾد ﮐﮫ در ﺧﺻوص اﻣور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ﯾﮏ وﮐﺎﻟتﻧﺎﻣﮫ ﻣدتدار ﯾﺎ اﺟﺎزه اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم
درﺑﺎره اﻣور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣزﺑور ﺑدھﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ ﻋرﯾﺿﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه:
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ ﻋرﯾﺿﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺧﺻﯽ را
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ و ﻧﯾز ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻣﻧﺻوب ﮐﻧد .اﯾن
ﺷﺧص اﺻطﻼﺣﺎ ً »ﻗﯾم ﻣﻧﺻوب دادﮔﺎه« ) (Guardian ad Litemﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﯾﺎ درک روﻧد دادرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻗﯾم ﻣﻧﺻوب دادﮔﺎه ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
از ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺧواھد ﮐرد.

آﯾﺎ در ﺧﺻوص ﭘروﻧده ﺳرﭘرﺳﺗﯽام ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ دادﮔﺎه و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎی
.13
ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﭘردازم؟
دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم درﺧواﺳتھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﮫ دادﮔﺎه ،ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﭘردازﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.

.14

ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﻓﺎﻗد ﭼﮫ اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ اﺳت؟

ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺗواﻧد:
 -دﺳﺗﻣزد ﯾﺎ ﺣﻘوق درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﺷﻐل را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد،
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 ﺑﺎ درﻣﺎنھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺿر ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾد، درﻣﺎن ﺑﺎ دارو را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد، ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘﯾم ﺷدن ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﭼﮫدار ﺷوﯾد، ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺗﻌﮭد ﺳﺎزد، ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﺎ اﻟﮑﺗروﺷوک ) (ECT, electro-convulsive shock therapyﻣواﻓﻘت ﮐﻧد، ﺑﺎ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد، -از ﺳﺎﯾر اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺻراﺣﺗﺎ ً ﺗوﺳط دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده ﺑرﺧوردار ﺷود.

.15

طﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ،ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧم؟

ﺷﻣﺎ ﺣﻘوق ﺧود در ﺧﺻوص ﻣوارد زﯾر را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﯾد:
 ﮐﻧﺗرل ﺣﻘوق ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد ﺧودﺗﺎن، ﺗﻧظﯾم ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺻﯾتﻧﺎﻣﮫ در ﺧﺻوص ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻣوال ﺷﺧﺻﯽﺗﺎن ﺑﻌد از ﻓوت ﺷﻣﺎ، ازدواج ،ﺑﮫ ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺻراﺣﺗﺎ ً اﯾن ﺣﻖ را از ﺷﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﻧد، درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺷﺧﺻﯽ،ً
 دادن رأی ،ﺑﮫ ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺻراﺣﺗﺎ اﯾن ﺣﻖ را از ﺷﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﻧد، ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود، درﺧواﺳت ﺑرای اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺟدﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ، -درﺧواﺳت ﺑرای ﺧﺗﻣﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ.

اﮔر ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﻣﺧﺎﻟف و ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷم،
.16
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟
 ﺑﺎ وﮐﯾل ﺧود ،ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾﻖ دادﮔﺎه ،ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺋول ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻧظﺎرﺗﯽ
) (OCRA, Organization Comprised of Regulatory Affairsﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺗوﺳط دادﮔﺎه ﻧﻣﺎﯾﯾد. از »ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای«) (regional center service coordinatorﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ  IPPﮐﻧﯾد.

.17

ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد؟

 وﻗﺗﯽ ﻗﺎﺿﯽ آن را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد. ﺑﻌد از ﻓوت ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﺷﺧص ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ. ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺣﮑم دادﮔﺎه ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت. -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳرﭘرﺳت درﺧواﺳﺗﯽ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽﮐﻧد.

ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﻣراﺟﻌﺎن ) (Clients’ Rights Advocateﭼﮕوﻧﮫ
.18
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
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ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﻣراﺟﻌﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد:
 ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﺷﻣﺎ از ﺣﻘوﻗﺗﺎن، ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن از ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود، ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺻﺣﺑت ﺑﺎ وﮐﯾل ،ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾﻖ دادﮔﺎه و ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

.19

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑداﻧم ﮐﮫ ﺣﮑم ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣدود ﺗوﺳط ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت؟

.20

دﯾﮕران ﭼﮕوﻧﮫ ﻣطﻠﻊ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت دارم؟

 ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺣﮑم ﻗﺎﺿﯽ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد. -در ﺣﮑم ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺷﺧص ﺷده ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت اﻋطﺎ ﺷده اﺳت.

ﺳرﭘرﺳت ﻣوظف اﺳت ﯾﮏ روﻧوﺷت رﺳﻣﯽ از ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
) (Letters of Conservatorshipرا ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد ذﯾرﺑط اراﺋﮫ دھد .اﯾن روﻧوﺷتھﺎی
رﺳﻣﯽ از ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻗﺳﻣت ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده درﺑﺎره ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺎﺷﻧد
ﺗﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣﻧﺗﺻب رﺳﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺳوب ﮔردد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
Disability Rights California
ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن(800) 776-5746 :
دﻓﺗر دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻣراﺟﻌﺎن
ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن(800) 390-7032 :

ﺑودﺟﮫ  Disability Right Californiaﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔردد؛ ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت
ﮐﺎﻣل ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑودﺟﮫ اﯾن اداره ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ http://www.disabilityrightsca.org/
 Documents/ListofGrantsAndContracts.htmlﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

