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هو آلية قانونية تستخدمها المحكمة لتعيين شخص ما يُعنى باتخاذ القرارات  LPSالوصاية بموجب قانون 

القانونية باسمك ونيابة عنك. ويُعرف هذا الشخص باسم الوصي. يضطلع الوصي عليك باتخاذ بعض 

القرارات كبدء أو إيقاف معالجتك باألدوية النفسية أو قبول غيرها من طرق العالج الطبية. كما يتولى 

سؤولية إدارة أموالك واتخاذ القرار بشأن محل إقامتك. عندما تكون تحت الوصاية، قد تقرر الوصي م

المحكمة تقييد حقك في التصويت، أو إبرام العقود أو القيادة أو امتالك سالح ناري. ال يجوز أن تمتد فترة 

كمة عند نهاية ألكثر من عام، ولكن يجوز تجديدها بموجب قرار من المح LPSالوصاية بموجب قانون 

 العام.

 إن الهدف من الوصاية هو "ضمان تأمين عالج وإشراف وتسكين خاص يتناسب مع حالتك". المادة رقم

. (WIC, Welfare and Institutions Code)مؤسسات الرعاية الصحية  من قانون 5350.1

ن يعانون من إعاقة تُعرف الوصاية بأنها "خدمة صممت لضمان الحماية الشخصية والمالية لألفراد مم

 . C.C.R 9)ب( من  548 ". المادة رقمLPSجسيمة بموجب ما نص عليه قانون 

تشتمل خدمات الوصاية على الوصاية اإلدارية، والتي تعني "الخدمات التي يقدمها الوصي الُمكلف إلدارة 

ها من من خدمات الموارد المالية للموصى عليه وضمان توفر خدمات الرعاية الضرورية والمناسبة وغير

 .C.C.R 9( من 2)ب( ) 548 الصحة الذهنية واالجتماعية". المادة رقم

 الوصاية و "اإلعاقات الجسيمة"

يقرر طبيبك أو المسؤول عن رعايتك بدء إجراءات الوصاية، إذا استقرت قناعتهم على أنك أصبحت تعاني 

هو مصطلح قانوني يعني أنك عرضة لخطر من "إعاقة جسيمة" ويحتمل أن تستمر عليها. فاإلعاقة الجسيمة 

اإلصابة بأذى بدني بسبب عدم قدرتك على تأمين احتياجاتك من المأكل والملبس والمسكن بسبب اضطراب 

 .WICمن قانون  5008 صحتك الذهنية. المادة رقم
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فعلى سبيل  هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على قرار المحكمة اعتبار الشخص مصابًا بإعاقة جسيمة.

، ولكنه قادر على النجاة والسالمة بمساعدة غيره بنفسهالمثال، ال يعتبر الشخص غير القادر على االعتناء 

بشأن تصريح  WIC)د( من قانون  5250، من ذوي اإلعاقات الجسيمة. انظر المادة مساعدتهالراغبين في 

خصوص تكليف الوصي. ومع إمكانية ب WIC)هـ( من قانون  5350يوًما، والمادة  14االحتجاز لمدة 

مراعاة بعض نصوص القوانين السابقة، إال أنه لن يُعد الفرد مصابًا بإعاقة جسيمة إال إذا كان عرضة لخطر 

بسبب عدم قدرته على العناية بذاته. كما ال يكفي احتمال إلحاق األذى في المستقبل كأساس الستيفاء  محدق

 Conservatorship of Benevuto ,180)) للوصاية Benevutoقانون  انظر شروط هذا االلتزام.

Cal.App.3d 1030 (1986). 

 إجراءات الوصاية

إذا رأي طبيبك المعالج أو المسؤول عن رعايتك أنك من ذوي اإلعاقات الجسيمة، فربما يتوجهان إلى مكتب 

ريف ذوي اإلعاقة الوصي العام ببدء تحقيق في شأن الوصاية. ال يوضع أي شخص يستوفي جوانب تع

 الجسيمة تحت الوصاية تلقائيًا.

من  5354 وسيقرر الُمحقق ما إذا كان عليه التقدم إلى المحكمة بطلب لفرض الوصاية أم ال. المادة رقم

. إذا أسفر التحقيق عن التوصية بفرض الوصاية، فينبغي أن يرد في تلك التوصية تحديد اسم WICقانون 

. عند تقديم طعن ضد WICمن قانون  5355 ي المسؤول. المادة رقمالشخص المناسب ليكون الوص

 الوصاية، فيتحتم أن يسلمك أحدهم نسخة من طلب جلسة االستماع أمام المحكمة ويعلمك بموعدها.

 الوصاية المؤقتة

يوًما بالمستشفى، فعند نهاية فترة االحتجاز، يحتمل أن توضع تحت الوصاية  14إذا كنت محتجًزا لمدة 

. ولتقر المحكمة بوضعك تحت الوصاية المؤقتة، WICمن قانون  5352 يوًما. المادة رقم 30ؤقتة لمدة الم

يتحتم أن تستقر قناعتها على أنك تعاني من إعاقة جسيمة. قد تقرر المحكمة تقييد بعض حقوقك، مثل الحق 

حتفًظا بحقك في رفض أي في اختيار محل إقامتك، أو الحصول على رخصة قيادة وغير ذلك. بينما تستمر م

 معالجة طبية لم تطالب المحكمة باستخدامها.

ينبغي أن تتسلم إخطاًرا قبل اعتماد الوصاية المؤقتة، ولكن من الُمعتاد أال يعلم الناس أنهم قيد الوصاية 

 المؤقتة إال بعد وضعهم فعليًا تحتها.

عند وضع شخص ما تحت الوصاية المؤقتة، فيتحمل مكتب الوصي العام مسؤولية التحقيق فيما إذا كان ذلك 

 .LPSالشخص بحاجة إلى الوصاية الكاملة بموجب قانون 

إذا علمت مسبقًا بأنك قيد التقييم للبت في أمر إخضاعك للوصاية المؤقتة، فيمكنك محاولة إثبات أن تعريف  

ة" ال ينطبق عليك. يمكنك فعل ذلك بإثبات قدرتك على تأمين احتياجاتك من المأكل والمبلس "اإلعاقة الجسيم

والمسكن. وعليك أيًضا محاولة إثبات قدرتك على تأمين تلك األمور لمزود رعايتك واألخصائي االجتماعي 

 ت الوصاية.المتابع لحالتك، إذا أمكنك ذلك، لمساعدتهم على اتخاذ القرار بشأن التوصية بوضعك تح
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 الوصاية الدائمة

يمكن للمحكمة أيًضا وضعك تحت "الوصاية الدائمة"، باإلضافة إلى الوصاية المؤقتة. ومن الناحية الفنية، ال 

يوجد ما يُعرف بالوصاية الدائمة، لكن هناك وصاية تُجدد سنويًا )والُمعروفة أيًضا "بالتجديد"(، وليس هناك 

ها. انظر القسم التالية بخصوص "إنهاء الوصاية" لمعرفة المزيد حول تجديد ثمة قيد على عدد مرات تجديد

 الوصاية.

لتوضع تحت الوصاية، يتحتم أن تخضع للتقييم أوالً بمعرفة متخصص، يخلص في النهاية إلى كونك تعاني 

انون من ق 5352 غير راغب أو غير قادر على قبول تلقي العالج طواعية. المادة رقمومن إعاقة جسيمة 

WIC وباإلضافة إلى ذلك، يتحتم على محقق الوصاية دراسة وتقييم جميع البدائل المتاحة للوصاية، وال .

 .WICمن قانون  5354 يوصي بتطبيق الوصاية إال إذا لم يتوفر أي بديل مناسب آخر. المادة رقم

العام ليطلع القاضي وهيئة وفي جلسة االستماع والحكم بالوصاية، سيمثل بالمحكمة ممثالً عن مكتب الوصي 

المحلفين على أسباب اقتناعه بأنك بحاجة إلى الوضع تحت الوصاية. وفي تلك الجلسة، تقرر المحكمة ما إذا 

كنت بحاجة إلى الوضع تحت الوصاية أم ال، باإلضافة إلى ما ستظل تتمتع به من حقوق وما ستحرم منه 

 نتيجة وضعك تحت الوصاية.

مكن اختيار أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك ليكون هو الوصي يضعك تحت الوصاية، فوإذا قررت المحكمة و

عليك. كما يكون لك الحق في اختيار من ترشحه ليكون الوصي عليك، بينما يكون للقاضي الكلمة األخيرة 

إذا  .WICمن قانون  5355 في اتخاذ القرار باختيار الشخص أو الهيئة األنسب للوصاية عليك. المادة رقم

لم تجد المحكمة أي شخص أو هيئة قادرة أو راغبة على أن تتولى مهمة الوصاية عليك، فستعين لك 

 .WICمن قانون  5354.5 المحكمة الوصي العام بالمقاطعة. المادة رقم

 االعتراض على الوصاية

 الحق في العرض على هيئة محلفين

على هيئة محلفين بالمحكمة لتقرر ما إذا كانت تعاني من إعاقة جسيمة أم ال. إال  ضلك الحق في طلب العر

بل يتحتم عليك التقدم بطلب للعرض على هيئة  أنه ليس من حقك العرض على هيئة محلفين تلقائيًا.

 .( أيام بعد انعقاد جلسة االستماع الخاصة بطلب الوصاية عليك5محلفين في غضون خمسة )

طلب للعرض على هيئة محلفين قبل جلسة االستماع، فيعد هذا بمثابة تنازالً منك عن جلسة وإذا تقدمت ب

 . WIC( من قانون 1)د( ) 5350االستماع. المادة رقم 

إذا اخترت المثول أمام هيئة محلفين، فيتحتم أن تتخذ الهيئة قرارها باإلجماع على اعتبارك مصابًا بإعاقة 

ويتحتم أن تثبت األدلة المعروضة على الهيئة أنك تعاني من إعاقة  جسيمة قبل وضعك تحت الوصاية.

 Sorenson v. Superior) ضد المحكمة العليا Sorensonانظر قضية جسيمة دون ثمة شك معقول.

Court)  .الطعن رقم(6 Dist. 2013) 161 Cal.Rptr.3d 794, 219 Cal.App.4th 409. 

( أيام من تاريخ طلبك، مع حق المحكمة في تمديد 10عشرة )ينبغي عرضك على هيئة المحلفين في غضون 

 ( يوًما إذا طالب محاميك بذلك.15تلك الفترة بما ال يتجاوز خمسة عشر )



 LPS  4:الوصاية بموجب قانون 2الفصل 

 نصائح لمثولك داخل قاعة المحكمة

 ننصح بحسن المظهر والهندام قدر اإلمكان، عند ذهابك للمحكمة. -

اعة المحكمة، حتى ولو كنت معترًضا أو إنه لمن الضروري أن تحافظ على هدوئك التام داخل ق -

 غاضبًا مما يقال عنك داخل القاعة.

كن مستعًدا لإليضاح للمحكمة كيف أنك قادر على تأمين احتياجات األساسية، بما في ذلك المأكل   -

 والملبس والمسكن.

إذا كان لديك أي شخص قادر على الشهادة باسمك ولصالحك، وخصوًصا فيما يتعلق بمساعدتك في   -

تأمين احتياجاتك من المأكل والملبس والمسكن، وعليك التأكد من ضمان مثولهم أمام المحكمة في 

 جلسة االستماع.

هنية أو لحالتك طالع القاضي على ما ستتلقاه من عالج أو رعاية للصحة الذعليك االستعداد إل -

 الطبية وإلى أين ستذهب.

 نصائح عامة

، وإذا لم يتوفر لديك محام، فستعين لك المحكمة واحًدا. في الغالب تعين يمثلك محامالحق في أن لك 

المحكمة المحامي من جهات الدفاع العامة. يتحتم على المحكمة تعيين المحامي في غضون خمسة أيام من 

. يمكنك مناقشة محاميك إمكانية تعيين WICمن قانون  5365 . المادة رقمتاريخ تقديم طلب الوصاية

المحكمة ألخصائي عالج نفسي مستقل بعيًدا عن المستشفى، يعمل على تقييمك وإبداء رأي ثان بخصوص 

 ما إذا كنت بحاجة فعلية للوصاية أم ال.

لشروط اإلعاقة الجسيمة. عليك إعداد طالع القاضي على أسباب عدم استيفائك ينبغي أن تكون مستعًدا إل

خطة مفصلة تعرض كيفية تأمين احتياجاتك من المأكل والملبس والمسكن. حدد فيها عناصر "من" و "ماذا" 

 و "أين" و "متى" و "كيف".

لست ملزًما باإلقامة في منزل تملكه أو شقة خاصة بك لتثبت أن لديك مسكنًا تقيم به. فحتى إذا كان هناك 

، كأحد أصدقائك مثالً، عازًما على منحك مقًرا لإلقامة، فسيساعد هذا في إسقاط أمر الوصاية شخص آخر

 عليك. 

 رقم .Jesse G., 248  Cal (.Conservatorship of Jesse G) بقضيةالوصاية انظر طعن 

4th 453, 460, 203 Cal. Rptr. 3d 667, 672 (2016).  

ويمكن اللجوء إليها في االعتراض على قرار الوصاية. ويتحتم  وهذا ما يعرف باسم "مساعدة من الغير"،

)هـ(  5350على ذلك الشخص التقدم بإقرار كتابي إلى القاضي يتعهد فيه بموافقته على مساعدتك. المادة 

 .WICمن قانون 

ى وآقد يلجأ بعض األفراد إلى تلقي المساعدة الالزمة من الموارد االجتماعية مثل بنوك الطعام والم 

االجتماعية، لتساعدهم على عدم الخضوع للوصاية. إذا توفر لديك طبيب أو معالج ماهر بأحد تلك المالجئ، 

 فربما يساعدك مثولهم للشهادة باسمك ونيابة عنك.
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إذا كنت تخطط للحصول على تأمين اجتماعي أو غيره من اإلعانات والمزايا، فعليك إثبات قدرتك  

 ي تلك المزايا للقاضي.ومعرفتك بكيفية االشتراك ف

 التسكين أثناء خضوعك للوصاية

فور أن تقرر المحكمة تعيين وصي عليك، فيتحتم على ذلك الوصي اتخاذ القرار بشأن محل إقامتك. فأول ما 

)أ(  5351يتحمل الوصي مسؤوليته هو تأمين محل إقامة يضمن لك أقل قدر من تقييد الحرية. المادة رقم 

. حيث يشتمل ذلك على مسكنك الخاص أو مسكن أحد أقاربك. وإذا لم يتوفر ذلك،  WIC( )أ( من قانون 1)

فيأتي بعد ذلك في ترتيب األولويات إيداعك بالمنشأة األنسب واألقرب قدر اإلمكان إلى منزل أحد أقاربك. 

ستشفيات . كما تشتمل بدائل التسكين الممكن األخرى على الم WIC( من قانون 1)ج( ) 5351المادة رقم 

 . WIC( من قانون 2)أ( ) 5358التابعة للوالية أو المقاطعة أو ما يشابهها. المادة رقم 

للحرية، دون الحصول على إذن من المحكمة أو إخطارها  اويمكن للوصي عليك نقلك إلى مقر آخر أقل تقييدً 

كن يتحتم عليه في هذه الحالة ، ولأشد تقييًدا للحريةبذلك مسبقًا. كما يحق للوصي عليك نقلك إلى مقر آخر 

إخطار المحكمة كتابيًا، وكذلك إخطار محاميك ومسؤول مناصرة حقوق المرضى، وغيرهم من األشخاص 

المعنيين بأمورك. ويحق أيًضا للوصي عليك نقلك إلى مكان أشد تقييًدا للحرية، إذا توفر لديه مبرر مقنع 

ظاًما، أو أنك أصبحت خطًرا داهًما على نفسك أو على يثبت أن حالتك بحاجة إلى مسكن أكثر تقييًدا ون

 . WIC( من قانون 1)د( ) 5358اآلخرين. المادة رقم 

تجدر مالحظة أن متطلبات التسكين قد تكون متفاوتة، إذا كان احتجازك ألول مرة بسبب ارتكابك لمخالفة 

( )ب( من قانون 1) ح () 5008 أدت إلى وفاة شخص ما إو إلحاق أضرار جسدية وخيمة. المادة رقم

WIC ففي هذه الحالة، يأتي على رأس قائمة أولويات التسكين تأمين العالج المناسب باإلضافة إلى حماية .

.  WIC( )ب( من قانون 1)أ( ) 5358األمن العام، إلى جانب غيرها من االعتبارات األخرى. المادة رقم 

 .WIC( من قانون 2)د( ) 5358مادة (، وال2الفقرة )ج( ) 5358انظر أيًضا المادة رقم 

 االعتراض على محل تسكينك أثناء الوصاية

عندما تكون تحت الوصاية، يكون للوصي عليك سلطة اتخاذ القرار بشأن محل إقامتك. وهذا ال يعني أنك 

 تخضع تماًما إلرادة الوصي عليك. فإذا اختلفت أنت والوصي عليك بشأن مكان تسكينك، فيمكنك العودة إلى

جلسة استماع المحكمة واالعتراض على مدى مالئمة ذلك التسكين لك. وهو ما يعرف بحصولك على 

. يمكنك المطالبة بانعقاد جلسة إلعادة النظر في المسكن داخل المقاطعة التي إلعادة النظر في المسكن

. ومع ذلك، فور WICمن قانون  5358.7 صدر بها قرار الوصاية، أو بالمقاطعة التي تقيم بها. المادة رقم

عودتك إلى المحكمة بطلب إعادة النظر في المسكن، يتحتم عليك االنتظار لمدة ستة أشهر، قبل التقدم بطلب 

 .WICمن قانون  5358.3والمادة  WIC( من قانون4)د( ) 5358انظر المادة  آخر.

يقوم القاضي بإعادة النظر في وفي جلسة االستماع إلعادة النظر في المسكن، ال يحق لك المطالبة سوى بأن 

مدى مالءمة تسكينك، وليس فيما إذا كنت بحاجة للوضع تحت الوصاية أم ال. وأفضل طريقة للحصول على 

جلسة استماع إلعادة النظر في المسكن هي التواصل مع المحامي الذي مثّلك في جلسة االستماع بشأن 

المحامي، فستعين لك المحكمة المحامي الذي يمثلك. تعين لتعيين  يالوصاية. إذا لم يتوفر لديك المال الكاف

 المحكمة معظم المحامين من جهات الدفاع العام.
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ينبغي أن يمتلك األخصائي االجتماعي المسؤول عنك اسم ورقم هاتف المحامي الذي تعينه المحكمة  

لتمثيلك. كما يمكنك التواصل مع جهات مناصرة حقوق المرضى لمعرفة كيف يمكنك التواصل مع محاميك. 

سأل اميك بالمكتب، فعندما تتصل بمحاميك، عليك اإلدالء باسمك كامالً وتاريخ ميالدك. إذا لم يتواجد محا

عّما إذا كان بإمكانك ترك رسالة له. تأكد من تسجيل اسمك وتاريخ ميالدك ومقر إقامتك، ورقم الهاتف الذي 

يمكن التواصل عبره معك، وأفضل وقت يناسب االتصال بك. كما ينبغي عليك التأكد من ذكر أنك تطالب 

 بانعقاد جلسة استماع إلعادة النظر في مسكنك.

نح محاميك مهلة ال تقل عن أسبوعين ليعاود االتصال بك. إذا فشل محاميك في التواصل معك، عليك م

يمكنك التقدم بطلبك الخاص أمام المحكمة لتطالب بنفسك بتحديد موعد جلسة استماع إلعادة النظر في 

 مسكنك.

 إنهاء الوصاية

بشأن الوصاية عليك في صالحك، حتى إذا لم يكن قرار جلسة االستماع أو العرض على هيئة المحلفين 

 فهناك العديد من األشياء األخرى التي يمكنك عملها لالعتراض على قرار وضعك تحت الوصاية.

 إعادة النظر )مراجعة القضية(

إلى المحكمة إلعادة النظر في أمرك وتقرير ما إذا كان من الضروري وضعك تحت بطلب يمكنك التقدم 

ذلك، فلك الحق في إعادة النظر في قرار وضعك تحت الوصاية من األساس. الوصاية أم ال. وإذا طالبت ب

أنك ال تعاني من إعاقة جسيمة. وليس لك الحق في إثبات وفي جلسات إعادة النظر هذه، تتحمل أنت عبء 

. وعليك أيًضا WICمن قانون  5364 العرض على هيئة محلفين عند إعادة النظر في القرار. المادة رقم

 ه بمجرد تقدمك بطلب إلعادة النظر، فلن يتكرر ذلك الحق إال بعد مرور ستة أشهر. المادة رقمإدراك أن

 .WICمن قانون  5364

أسهل طريقة لتقديم طلب إعادة النظر، هو بالتواصل مع المحامي الذي مثلك عند إيداعك تحت الوصاية. 

 ر في أمر وصايتك.وأخبر المحامي برغبتك في التقدم بطلب إلى المحكمة إلعادة النظ

 

 التماس المثول أمام المحكمة

يمنح دستور الواليات المتحدة األمريكية ألي فرد، يعتقد أن الحكومة تحتجزه دون مبرر قانوني )بما في ذلك 

لالعتراض على احتجازه. كما أن لوالية  "التماس المثول أمام المحكمة"لدى الوصي(، الحق في تقديم 

من  7250 كاليفورنيا قانونها الخاص الذي يتيح لمرضى المستشفيات التقدم بطلب المثول هذا. المادة رقم

 . استشر محاميك أو مناصر حقوق المرضى لتلقي المساعدة.WICقانون 

 التجديد السنوي للوصاية

مقاطعة اتخاذ قرارها بشأن إنهاء الوصاية أو مطالبة المحكمة بعد تمام كل عام من الوصاية، يتحتم على ال

بتجديدها. إذا قررت المقاطعة تجديد الوصاية عليك، فلك الحق في االعتراض على ذلك القرار، والمطالبة 

  .WICمن قانون  5362 بالمثول مرة أخرى أمام القاضي أو هيئة المحلفين. المادة رقم
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 حقوقك أثناء خضوعك للوصاية

، فلك ذات الحقوق التي يتمتع به اآلخرون من ارتداء LPSإذا كنت محتجًزا بالمستشفى بموجب قانون 

مالبسك الخاصة، وإجراء مكالمات سرية، وتلقي المراسالت دون فضها بمعرفة الغير، واستقبال الزّوار 

ن مقصف المستشفى يوميًا، وتوفير مساحة تخزين خاصة بك، واالحتفاظ بمبلغ مالي مقبول للمشتريات م

ال يمتلك الوصي عليك ثمة سلطة تمكنه من  5325.1المادة WIC وغيرها من الحقوق األخرى. قانون

 أو حرمانك من تلك الحريات بأي طريقة كانت. كتقييد

حالتك، واتخاذ القرار يحق للقاضي تقييد بعض الحقوق بعينها، بناًء على توصية من المعني بالتحقيق في 

بشأن ما إذا كنت بحاجة إلى الوضع تحت الوصاية أم ال. ويشتمل ذلك على الحق في التصويت والحصول 

على رخصة قيادة، وإبرام العقود ورفض الموافقة على تلقي العالج الطبي الروتيني، ورفض الموافقة على 

 .WICمن قانون  5357 طرق العالج المتعلقة باإلعاقات الجسيمة. المادة رقم

إذا شعرت بإكراه على البقاء في أي مكان يحرمك من احتياجاتك، أو حصل الوصي على قدر مبالغ فيه من 

سلطة التحكم في حياتك، فلك الحق في المطالب بجلسة استماع أمام المحكمة إلعادة النظر في تلك األمور. 

المحكمة منك أي طلب آخر إال بعد مرور ستة أشهر  ينبغي أن تدرك أنه بمجرد تقدمك بهذا الطلب، فلن تقبل

من قانون  5358.3والمادة  WIC( من قانون 4)د( ) 5358طلب تقدمت به. انظر المادة آخر على 

WIC. 

فضالً على ذلك، ال يحق للوصي مطالبتك بالخضوع ألي عملية جراحية إال إذا كنت معرًضا لخطر الوفاة  

ة، ويستثنى من ذلك أن تقر مسبقًا بموافقتك على ذلك أو إذا صدر من أو اإلصابة بأضرار جسدية وخيم

. إذا أردت WIC)ب( من قانون  5358 المحكمة قرار يسمح بإجراء عمليات جراحية بعينها. المادة رقم

الموافقة على طلب صادر عن المحكمة، فيمكنك التقدم إلى المحكمة بطلب لجلسة استماع تنعقد قبل إصدارها 

 .WICمن قانون  5358.2 قرار. المادة رقملذلك ال

  

                                      
يُرجى مالحظة أنه في حال تم وضعك في مستشفى الوالية أو في الحجز، فقد تختلف بعض هذه الحقوق.   1

 "عودة إلى المستند الرئيسي"
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 الملحق
خطة إجراءات الطعن على قرار الوصاية بهدف التأكيد على أنني ال أعاني من "إعاقة 

 جسيمة"
 
 وإلى الوصي عليك[ هذه االستمارة ثم سلمها إلى محاميك ت]قم بتعبئة بيانا 

 
 االسم: العنوان: رقم القضية، إذا كان معلوًما .1

 
 
 
 

 دخلي الشهري هو _____________ أحصل على أموالي من ____________  .2
 ويشمل ذلك الدخل من الضمان االجتماعي، ومزايا المحاربين القدامى أو الدخل من العمل.

 
 
 

 أنوي اإلقامة في العنوان أملك المبنى، أو سأنفق هذا القدر من المال نظير اإليجار. .3
 
 
 

 ياجاتي من المأكل. سأنفق هذا القدر من المال على الطعام.بهذه الطريقة سأضمن تأمين احت .4
 
 
 
 

 بهذه الطريقة سأضمن تأمين احتياجاتي من الملبس. سأنفق هذا القدر من المال على الملبس. .5
 
 
 

  



 LPS  9:الوصاية بموجب قانون 2الفصل 

لي أصدقاء أو أفراد من عائلتي قادرون على تلبية احتياجاتي من المأكل والملبس والمسكن.  .6
 ُمدرجة بهذه القائمة.أسماؤهم وطرق التواصل معهم 

)* تأكد من إرفاق إخطار كتابي من الشخص الراغب في مساعدتك يقر فيه برغبته ونيته على 
 المساعدة، مع ذكر طريقة التواصل معهم(.

 
 
 
 
 
 
 
 إذا كنت بحاجة للمعالجة، فإنني أقر برغبتي في تلقي العالج من هذا الشخص أو الجهة. .7

 
 
 
 
 

 ومقابالتي بهذه الطريقة. أستطيع الحضور إلى مواعيدي .8

 نتطلع إلى سماع آرائكم! يُرجى إتمام االستبيان التالي حول منشوراتنا لمساعدتنا في تقييم مستوى أدائنا!

 ]إتمام االستبيان[

. استمارة طلب المساعدةأو إتمام  800-776-5746اعدة القانونية، تفضل باالتصال على الهاتف رقم للمس

)كاليفورنيا الشمالية(;  5800-504-916لكافة األغراض األخرى، يُرجى االتصال على الهاتف رقم 

 )كاليفورنيا الجنوبية(. 213-213-8000

تموياًل من مصادر متنوعة، لالطالع على القائمة الكاملة  Disability Rights Californiaتتلقى  
 /http://www.disabilityrightsca.orgبزيارةللممولين تفضل 

Contracts.htmlDocuments/ListofGrantsAnd 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

