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نظام محافظت و پشتیبانی کالیفرنیا 
درک قانون «لنترمن پتریس شورت» (LPS, Lanterman-Petris-Short)
نشریه شماره 5608.16 - Farsi
فصل 2: احکام سرپرستی LPS

 سرپرستی LPS نوعی ساز و کار قانونی است که طی آن دادگاه شخصی را به عنوان سرپرست شما تعیین میکند تا برخی از تصمیمات حقوقی را به جای شما بگیرد. چنین شخصی «سرپرست» نامیده میشود. سرپرست میتواند درباره مواردی از قبیل اینکه آیا میتوانید مصرف داروهای روانپزشکی را آغاز یا قطع کنید یا سایر درمانهای پزشکی را بپذیرید، به جای شما تصمیم بگیرد. همچنین، سرپرست میتواند مدیریت امور مالی شما را بر عهده و درباره محل سکونت شما تصمیم بگیرد. وقتی تحت سرپرستی قرار دارید، دادگاه ممکن است حقوق شما برای رأی دادن، عقد قراردادها، رانندگی، یا داشتن اسلحه گرم را محدود کند. حکم سرپرستی LPS ممکن است هر بار حداکثر یک سال طول بکشد، اما میتوان آن را در پایان دوره یکساله در دادگاه تمدید کرد.
هدف از سرپرستی «تأمین درمان، نظارت، و گمارش متناسب با نیازهای شخصی است.» (WIC, Welfare and Institutions Code) قسمت 5350.1. سرپرستی این گونه تعریف میشود: «خدمات تعیین شده برای محافظت شخصی و مالی از افرادی که بر اساس قانون [LPS] دچار ناتوانی شدید تلقی میشوند.» 9 CCR قسمت 548(b). خدمات سرپرستی شامل مدیریت سرپرستی است، یعنی «خدماتی که توسط سرپرست تعیین شده به منظور مدیریت منابع مالی فرد تحت سرپرستی و تضمین قابلیت دسترسی و کفایت خدمات درمانی و خدمات اجتماعی بهداشت روانی ضروری ارائه میگردد.» 9 CCR قسمت 548(b)(2).
سرپرستی و «ناتوانی شدید»
پزشک یا شخص مسئول مراقبتهای شما در صورتی میتواند رویههای قانونی مربوط به سرپرستی را آغاز کند که به این نتیجه برسد که شما دچار «ناتوانی شدید» شدهاید و به احتمال زیاد این وضعیت ادامه خواهد یافت. «ناتوانی شدید» یک اصطلاح حقوقی و بدین معنا است که شما به دلیل عدم توانایی برای تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن خود بر اثر یک اختلال روانی، در معرض خطر آسیبهای جسمی قرار دارید. WIC قسمت 5008.
عوامل زیادی میتوانند بر شناسایی یک فرد به عنوان شخص دچار ناتوانی شدید توسط دادگاه تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، شخصی که قادر به مراقبت از خودش نیست، اما میتواند با کمک یک شخص ثالث علاقمند به کمک به زندگی ادامه دهد به احتمال زیاد به عنوان یک فرد دچار ناتوانی شدید شناخته نخواهد شد. به WIC قسمت 5250(d) درباره بازداشتهای تأیید شده 14 روزه، و WIC قسمت 5350(e) درباره انتصاب سرپرست رجوع کنید. همچنین، گرچه ممکن است اعمال گذشته مد نظر قرار بگیرد، یک شخص را نمیتوان دچار ناتوانی شدید تلقی کرد، مگر آنکه در حال حاضر به دلیل عدم توانایی برای مراقبت از خود، زندگیش به مخاطره بیفتد. همچنین، احتمال آسیبهای آتی هم ممکن است برای برآورده ساختن این معیارها کفایت نکند. رجوع کنید به «سرپرستی بنووتو» (Conservatorship of Benevuto)، 180 Cal.App.3d 1030 (1986).
رویه سرپرستی
چنانچه پزشک یا ارائه دهنده مراقبتهای شما به این نتیجه برسد که شما دچار ناتوانی شدید هستید، میتواند به «اداره سرپرستی عمومی» (Public Guardian’s Office) توصیه کند که تحقیقاتی را درباره ضرورت صدور حکم سرپرستی برای شما آغاز نماید. لازم به ذکر است که همه کسانی که واجد معیارهای ناتوانی شدید هستند به خودی خود تحت سرپرستی قرار نمیگیرند.
مسئول تحقیق تصمیم خواهد گرفت که آیا از دادگاه برای اقدام به صدور حکم سرپرستی درخواست کند یا خیر. WIC قسمت 5354. اگر تحقیقات به توصیه یک حکم سرپرستی منتج شود، طی آن توصیه، مناسبترین شخص به عنوان سرپرست تعیین خواهد شد. WIC قسمت 5355. اگر درخواستی مبنی بر آغاز سرپرستی تسلیم گردد، باید رونوشت آن در اختیار شما قرار دهند و شما را از زمان دادرسی مربوط به سرپرستی در دادگاه مطلع سازند.
سرپرستی موقت
اگر در بیمارستان باشید و یک دوره بازداشت 14 روزه را سپری کنید، در پایان دوره بازداشت، ممکن است به مدت 30 روز تحت سرپرستی موقت قرار بگیرید. WIC قسمت 5352. دادگاه، برای آنکه بتواند حکم سرپرستی موقت را برای شما صادر کند، باید به این نتیجه برسد که شما دچار ناتوانی شدید هستید. به این ترتیب، ممکن است دادگاه برخی از حقوق شما را محدود سازد، مثل حق انتخاب محل سکونت، حق داشتن گواهینامه رانندگی، و غیره. اما همچنان از حق عدم پذیرش درمانهای پزشکی که دادگاه به سلب آنها حکم نکرده برخوردار خواهید بود.
معمولاً باید اعلان سرپرستی موقت را قبل از صدور حکم مربوطه دریافت کنید، اما اغلب افراد از صدور چنین حکمی مطلع نمیشوند تا زمانی که عملاً تحت سرپرستی موقت قرار میگیرند.
وقتی شخصی تحت سرپرستی موقت قرار میگیرد، «اداره سرپرستی عمومی» موظف است بررسی کند که آیا لازم است وی تحت سرپرستی LPS کامل قرار بگیرد.
 اگر از قبل بدانید که صدور حکم سرپرستی موقت برای شما در دست بررسی است، میتوانید سعی کنید ثابت نمایید که واجد معیارهای «ناتوانی شدید» نیستید. میتوانید با اثبات اینکه خودتان قادر به تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن هستید، این کار را انجام دهید. در صورت امکان، سعی کنید اینها را به ارائه دهنده مراقبتها یا مددکار اجتماعی خود ثابت کنید، تا شاید وی صدور حکم سرپرستی برای شما را توصیه نکند.
سرپرستی دائمی
علاوه بر حکم سرپرستی موقت، دادگاه میتواند یک حکم سرپرستی «دائمی» را هم برای شما صادر کند. از نظر فنی، هیچ حکم سرپرستی به معنای واقعی کلمه «دائمی» نیست، اما میتوان آن را به صورت سالانه تمدید کرد (که اصطلاحاً «صدور حکم مجدد» نیز نامیده میشود)، و هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات تمدید حکم سرپرستی سالانه وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تمدید حکم سرپرستی، به قسمت «خاتمه سرپرستی» در ذیل رجوع کنید.
برای آنکه تحت سرپرستی قرار بگیرید، باید نخست یک متخصص شما را مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین کند که شما هم دچار ناتوانی شدید هستید و هم توانایی یا تمایل به پذیرش داوطلبانه درمانها را ندارید. WIC قسمت 5352. به علاوه، مسئول تحقیق درباره سرپرستی باید کلیه جایگزینهای احتمالی برای سرپرستی را بررسی کند، و فقط در صورتی سرپرستی را توصیه کند که هیچ جایگزین مناسب دیگری برای آن وجود نداشته باشد. WIC قسمت 5354.
در دادرسی مربوط به سرپرستی، نماینده «اداره سرپرستی عمومی» در دادگاه حضور خواهد داشت و دلایل اینکه معتقد است شما باید تحت سرپرستی قرار بگیرید را به قاضی یا هیئت منصفه خواهد گفت. در جلسه دادرسی، دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا باید تحت سرپرستی قرار بگیرید یا خیر و نیز کدام یک از حقوق شما محفوظ خواهد ماند و کدام یک را به موجب حکم سرپرستی از دست خواهید داد.
چنانچه دادگاه شما را تحت سرپرستی قرار دهد، سرپرست شما میتواند یکی از دوستان یا اعضای خانوادهتان باشد. میتوانید نام شخصی که مایل هستید سرپرست شما باشد را بگویید، اما در نهایت قاضی مناسبترین فرد یا مؤسسه را برای سرپرستی شما تعیین خواهد کرد. WIC قسمت 5355. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که هیچ شخص یا مؤسسهای قادر یا مایل به سرپرستی از شما نیست، «اداره سرپرستی عمومی» کانتی محل سکونتتان را به عنوان سرپرست شما تعیین خواهد کرد. WIC قسمت 5354.5.
مخالفت با حکم سرپرستی
حق محاکمه توسط هیئت منصفه
شما این حق را دارید که برای محاکمه توسط هیئت منصفه جهت تعیین اینکه دچار ناتوانی شدید هستید یا خیر، درخواست دهید. اما تا زمانی که درخواست ندهید، از محاکمه توسط هئیت منصفه برخوردار نخواهید شد. باید درخواست خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه را ظرف پنج (5) روز بعد از دادرسی مربوط به شکایت خود در خصوص سرپرستی تسلیم کنید. اگر قبل از آن دادرسی، برای محاکمه توسط هیئت منصفه درخواست دهید، درخواست مذکور به منزله چشمپوشی از دادرسی مربوط به شکایت در خصوص سرپرستی تلقی خواهد شد. WIC قسمت 5350(d)(1).
چنانچه محاکمه توسط هیئت منصفه را انتخاب کنید، قبل از آنکه حکم سرپرستی برای شما صادر گردد، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت منصفه باید به این نتیجه رسیده باشند که شما دچار ناتوانی شدید هستید. و شواهدی که در محاکمه ارائه میگردد باید ناتوانی شدید را با قطعیت منطقی اثبات کند. رجوع کنید به «سورنسون به طرفیت دادگاه عالی» (Sorenson v. Superior Court) (App. 6 Dist. 2013) 161 Cal.Rptr.3d 794, 219 Cal.App.4th 409.
محاکمه شما باید ظرف ده (10) روز بعد از درخواست شما صورت بگیرد، گرچه دادگاه میتواند حسب درخواست مشاور شما، آن را برای یک دوره حداکثر پانزده (15) روزه ادامه دهد.
رهنمودهای ویژه حضور در دادگاه
هنگام حضور در دادگاه، حتیالامکان لباسهایی تمیز و مرتب بپوشید.
	حتی اگر با آنچه در دادگاه درباره شما گفته میشود مخالف باشید و احساس عصبانیت کنید، لازم است خونسردی خود را حفظ کنید.
	 آمادگی آن را داشته باشید که در دادگاه توضیح دهید که چگونه قادر به رفع نیازهای اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک، و مسکن خواهید بود.
	 اگر شخصی را میشناسید که به نفع شما شهادت خواهد داد، به ویژه با کمک به شما در تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن، حتماً ترتیبی اتخاذ کنید که وی در جلسه دادرسی شما حضور یابد.
	باید آمادگی آن را داشته باشید که به قاضی بگویید که چه نوع درمان پزشکی یا بهداشت روانی را دریافت خواهید کرد و برای دریافت آن به کجا مراجعه خواهید نمود.
رهنمودهای عمومی
شما از حق داشتن یک وکیل حقوقی برخوردار هستید، و اگر وکیل حقوقی نداشته باشید، دادگاه یک وکیل را برای شما تعیین خواهد نمود. وکیلی که دادگاه تعیین میکند اغلب یک وکیل تسخیری است. دادگاه موظف است ظرف پنج (5) روز بعد از تاریخ عریضه مربوط به حکم سرپرستی، وکیل را تعیین کند. WIC قسمت 5365. میتوانید با وکیل خود درباره امکان انتصاب یک روانپزشک مستقل و جدای از بیمارستان توسط دادگاه به منظور ارزیابی شما و صدور نظر خود درباره اینکه آیا واقعاً به سرپرست نیاز دارید، مشورت کنید.
باید آمادگی آن را داشته باشید که به قاضی بگویید که چرا فکر میکنید دچار ناتوانی شدید نیستید. یک طرح مفصل را برای نشان دادن نحوه تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن خود تهیه کنید. به مواردی مثل «چه کسی»، «چه چیزی»، «کجا»، «چه موقع» و «چگونه» بپردازید.
لازم نیست برای اثبات اینکه محل سکونت دارید، مالک یک خانه یا آپارتمان شخصی باشید. حتی اگر شخص دیگری، مثل یک دوست یا خویشاوند، مایل به تأمین مسکن شما باشد، این امر میتواند به رد حکم سرپرستی کمک کند. رجوع کنید به «سرپرستی جسی جی.» (Conservatorship of Jesse G.)، .248 Cal. App. 4th 453, 460, 203 Cal. Rptr. 3d 667, 672 (2016) این را اصطلاحاً «کمک شخص ثالث» مینامند، و میتوان از آن برای مخالفت با حکم سرپرستی استفاده کرد. این شخص باید طی یک اظهارنامه کتبی به قاضی توضیح بدهد که مایل است به شما کمک کند. WIC قسمت 5350(e).
 حتی برخی افراد از استفاده مناسب از منابع اجتماعی مثل بانکهای غذا و مسکنهای اجتماعی برای مصون ماندن از سرپرستی بهره میگیرند. اگر یک پزشک یا درمانگر خوب را در جامعه دارید، شاید بهتر باشد از آنها بخواهید به نفع شما شهادت بدهند.
 اگر در صدد دریافت مزایای تأمین اجتماعی یا سایر مزایا هستید، باید برای قاضی توضیح بدهید که با نحوه ثبتنام برای آن مزایا و دریافت آنها آشنایی دارید.
گمارش طی دوران سرپرستی
مادامی که دادگاه یک سرپرست را برای شما تعیین کند، سرپرست باید درباره محل سکونت شما تصمیم بگیرد. اولویت نخست سرپرست گمارش شما تحت یک سرپرستی مناسب و دارای کمترین محدودیت است. WIC قسمت 5351(a)(1)(A). این امر میتواند شامل اسکان شما در منزل خودتان یا یکی از خویشاوندانتان باشد. اگر چنین گزینهای وجود نداشته باشد، اولویت بعدی گمارش شما در یک مرکز سرپرستی است که حتیالامکان در فاصله کمی نسبت به منزل خودتان یا یکی از خویشاوندانتان قرار گرفته باشد. WIC قسمت 5351(c)(1). مراکز سرپرستی جایگزین میتوانند مواردی مثل بیمارستانهای ایالت یا کانتی یا مراکز مشابه باشد. WIC قسمت 5358(a)(2).
سرپرست میتواند بدون اعلان قبلی به دادگاه، شما را به محیطی که دارای محدودیتهای کمتری است منتقل کند. همچنین، میتواند شما را به یک محیط دارای محدودیتهای بیشتر منتقل کند، اما باید از قبل طی یک نامه کتبی، مراتب را به دادگاه، وکیل حقوقی شما، مدافع حقوق بیماران کانتی، و سایر اشخاص ذیربط اطلاع دهد. سرپرست به شرطی میتواند شما را به یک محیط دارای محدودیتهای بیشتر منتقل کند که با استناد به دلایل موجه به این نتیجه رسیده باشد که وضعیت شما به گونهای تغییر کرده که نیازمند گمارش شما در محیطی با محدودیتهای بیشتر است، یا اینکه شما خطراتی آنی برای خودتان یا دیگران دارید. WIC قسمت 5358(d)(1).
لازم به ذکر است که اگر حکم سرپرستی اولیه شما به یک جرم متضمن مرگ یا صدمات جانی شدید مربوط بوده باشد، الزامات گمارش متفاوت خواهند بود. WIC قسمت 5008(h)(1)(b). در آن صورت، علاوه بر سایر ملاحظات، هنگام صدور حکم سرپرستی، هم به درمان و هم به امنیت عمومی اولویت داده خواهد شد. WIC قسمت 5358(a)(1)(B). همچنین، رجوع کنید به WIC قسمت 5358(c)(2) و WIC قسمت 5358(d)(2).
مخالفت با گمارش سرپرستی
هنگامی که تحت سرپرستی قرار دارید، سرپرست شما معمولاً از اختیارات لازم برای تعیین محل سکونت شما برخوردار است. این بدان معنا نیست که شما تحت کنترل کامل سرپرست خود خواهید بود. اگر شما و سرپرست در خصوص محل سکونت اختلاف نظر داشته باشید، میتوانید با مراجعه به دادگاه با مناسب بودن محل اسکان خود مخالفت کنید. این را اصطلاحاً دادرسی مربوط به بازنگری گمارش مینامند. میتوانید در کانتی محل صدور حکم سرپرستی یا کانتی محل سکونت خود، برای دادرسی مربوط به بازنگری گمارش درخواست دهید. WIC قسمت 5358.7. به هر حال، مادامی که برای یک دادرسی مربوط به بازنگری گمارش به دادگاه مراجعه کنید، تا شش ماه بعد از آن نمیتوانید برای یک دادرسی دیگر درخواست دهید. رجوع کنید به WIC 5358(d)(4) و WIC قسمت 5358.3.
طی دادرسی مربوط به بازنگری گمارش، فقط از قاضی میخواهید که مناسب بودن محل سکونت شما را بررسی کند، نه اینکه آیا باید تحت سرپرستی باشید یا خیر. بهترین روش برای برخورداری از یک دادرسی مربوط به بازنگری گمارش، این است که با آن وکیل حقوقی تماس بگیرید که در دادرسی مربوط به حکم سرپرستی وکالت شما را بر عهده داشته است. اگر در آن زمان توانایی مالی لازم برای پرداخت حقالزحمه وکیل را نداشتید، به احتمال زیاد یک وکیل انتصاب شده توسط دادگاه وکالت شما را بر عهده داشته است. اکثر وکلای انتصاب شده توسط دادگاه وکلای تسخیری هستند.
 مددکار اجتماعی شما باید نام و شماره تلفن وکیلی را داشته باشد که دادگاه برای شما انتصاب کرده بود. همچنین، میتوانید با مدافع حقوق بیماران تماس بگیرید و درباره نحوه تماس با وکیل حقوقی خود پرس و جو کنید. هنگام تماس با وکیل حقوقی، نام کامل و تاریخ تولد خود را بگویید. اگر وکیل حقوقی در دفترش نباشد، بپرسید آیا میتوانید برای وی یک پیغام بگذارید. حتماً نام کامل، تاریخ تولد، نام مرکزی که در آن ساکن هستید، شماره تلفنی که بتوان از طریق آن با شما تماس گرفت، و بهترین زمان برای تماس با خود را بگویید. همچنین، حتماً بگویید که خواهان یک دادرسی مربوط به بازنگری گمارش هستید.
باید حداقل دو هفته صبر کنید تا وکیل حقوقی با شما تماس بگیرد. اگر وکیل حقوقی با شما تماس نگرفت، میتوانید خودتان با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای دادرسی مربوط به بازنگری گمارش درخواست دهید.
خاتمه سرپرستی
حتی اگر در دادرسی یا محاکمه مربوط به حکم سرپرستی خود بازنده شوید، اقداماتی هست که میتوانید برای مخالفت با گمارش خود تحت سرپرستی انجام دهید.
دادرسیهای مجدد
میتوانید با تسلیم یک عریضه به دادگاه، برای یک دادرسی مجدد در خصوص ضرورت گمارش خود تحت سرپرستی درخواست دهید. اگر درخواست کنید، این حق را دارید که یک دادرسی مجدد برای شما برگزار و طی آن تعیین گردد که آیا اصلاً باید تحت سرپرستی قرار بگیرید یا خیر. در جلسه دادرسی مجدد، مسئولیت اثبات این امر که دچار ناتوانی شدید نیستید را بر عهده خواهید داشت. در جلسه دادرسی مجدد، از حق محاکمه توسط هیئت منصفه برخوردار نخواهید بود. WIC قسمت 5364. همچنین، توجه داشته باشید که بعد از برگزاری جلسه دادرسی مجدد، تا شش ماه نمیتوانید برای یک دادرسی مجدد دیگر درخواست دهید. WIC قسمت 5364.
سادهترین روش برای درخواست دادرسی مجدد این است که با وکیل حقوقی تماس بگیرید که هنگام صدور حکم سرپرستی وکالت شما را بر عهده داشت. به وکیل حقوقی بگویید که مایل به تسلیم یک عریضه به دادگاه مبنی بر برگزاری یک دادرسی مجدد هستید.
درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه
قانون اساسی ایالات متحده به کلیه اشخاصی که معتقد هستند دولت (شامل سرپرست) آنها را به صورت غیر قانونی حبس/بازداشت کرده، اجازه میدهد برای بیان مخالفت خود با حبس/بازداشت، یک «درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه» را تسلیم نمایند. همچنین یک قانون ویژه در کالیفرنیا وجود دارد که به کلیه بیماران بستری در بیمارستان اجازه میدهد چنین درخواستی را تسلیم کنند. WIC قسمت 7250. در این باره از وکیلی حقوقی خود یا مدافع حقوق بیماران کمک بگیرید.
تمدید حکم سرپرستی سالانه
بعد از هر یک سال کامل سرپرستی، مراجع ذیصلاح کانتی باید تصمیم بگیرند که آیا به سرپرستی خاتمه دهند یا از دادگاه بخواهند آن را تمدید کند. اگر مراجع ذیصلاح کانتی تصمیم بگیرند حکم سرپرستی شما را تمدید کنند، میتوانید با آن مخالفت و برای یک محاکمه جدید در محضر قاضی یا هیئت منصفه درخواست نمایید. WIC قسمت 5362.

حقوق شما طی دوره سرپرستی
اگر در بیمارستان و بر اساس یک سرپرستی LPS تحت درمان باشید، مثل همه افراد دیگر از حق پوشیدن لباسهای خودتان، انجام تماسهای تلفنی محرمانه، دریافت نامههای باز نشده، داشتن بازدیدکنندگان روزانه، داشتن یک فضای خصوصی برای نگهداری وسایل شخصی، نگه داشتن مبالغ منطقی پول نقد برای خرید از بوفه، و سایر حقوق برخوردار هستید. WIC  قسمت 5325.HYPERLINK  \l "Footnote1"   لطفاً توجه داشته باشید که چنانچه در یک بیمارستان یا زندان حبس/بازداشت شوید، ممکن است برخی از این حقوق متفاوت باشند. «بازگشت به سند اصلی»
 سرپرست شما مجاز نیست این حقوق را به هیچ نحوی محدود نماید.
البته ممکن است بر اساس توصیههای شخصی که بررسی کرده آیا شما باید تحت سرپرستی قرار بگیرید، قاضی برخی از حقوق شما را محدود کند. این حقوق شامل حق رأی دادن، داشتن گواهینامه رانندگی، عقد قراردادها، عدم رضایت برای پذیرش درمانهای پزشکی معمول، و عدم رضایت برای پذیرش درمانهای مرتبط با ناتوانی شدید است. WIC قسمت 5357.
اگر احساس میکنید که شما را به زندگی در مکانی مجبور کردهاند که محدودیتهای زیادی برای رفع نیازهایتان دارد، یا به سرپرست اختیارات زیادی در خصوص زندگی شما داده شده است، میتوانید جهت بررسی این مسائل، برای دادرسی در دادگاه درخواست دهید. توجه داشته باشید که مادامی که چنین شکایتی را تسلیم کنید، دادگاه هیچ شکایت دیگری را تا شش ماه بعد از آخرین شکایت قبول نخواهد کرد. WIC قسمت 5358(d)(4) و WIC قسمت 5358.3.
 به علاوه، سرپرست نمیتواند شما را به تحمل یک عمل جراحی ملزم سازد مگر آنکه به دلیل یک بیماری جسمی شدید در معرض خطر مرگ قرار داشته باشید، به استثناء زمانی که یا خود شما قبلاً برای یک عمل جراحی خاص رضایت کتبی دادهباشید یا دادگاه حکمی را مبنی بر الزام به یک عمل جراحی خاص صادر کرده باشد. WIC قسمت 5358(b). در صورت تمایل به مخالفت با درخواست برای حکم مذکور، میتوانید با تسلیم یک عریضه به دادگاه، درخواست کنید که یک جلسه دادرسی قبل از صدور حکم برگزار شود. WIC قسمت 5358.2.



پیوست:
طرح اقدام برای مخالفت با حکم سرپرستی به منظور اثبات اینکه من دچار «ناتوانی شدید» نیستم.

[فرم را تکمیل کنید و آن را به وکیل حقوقی و سرپرست خود تحویل دهید]

1. نام. نشانی. شماره پرونده، اگر میدانید.
 2. درآمد ماهیانه من ______________ است. من از _______________ ___________________________ پول میگیرم. این میتواند شامل درآمد سوشال سکوریتی (SSI)، مزایای کهنهسربازان، یا درآمد شغلی باشد.
 3. قصد دارم در این نشانی زندگی کنم. من مالک ملک هستم، یا این مبلغ را صرف پرداخت اجارهبها خواهم کرد.
 4. هزینه خوراکم را به این روش تأمین خواهم کرد. این مبلغ را صرف خوراک خواهم کرد.
 5. هزینه پوشاکم را به این روش تأمین خواهم کرد. این مبلغ را صرف پوشاک خواهم کرد.
 6. ممکن است دوستان یا اعضای خانوادهای باشند که بتوانند با تأمین خوراک، پوشاک، و مسکن به من کمک کنند. نام و نحوه تماس با آنها در ذیل فهرست شده است. (*حتماً یک یادداشت کتبی از ناحیه شخصی که مایل به کمک است را ضمیمه کنید. شخص مذکور باید در یادداشت کتبی صراحتاً اظهار کند که مایل به کمک است و از وی بخواهید نحوه دسترسی به خود را بیان کند.)
7. اگر به درمان نیاز داشته باشم، مایل به دریافت درمان از این مؤسسه یا شخص هستم.
 8. میتوانم به شیوه زیر در وقتهای ملاقات یا جلسات حضور یابم.


ما مایل به شنیدن نظرات شما هستیم! لطفاً فرم نظرسنجی زیر را درباره نشریههای ما تکمیل کنید و نظر خود را درباره کیفیت کار ما بگویید! [تکمیل فرم نظرسنجی]
برای دریافت کمک و مشاوره حقوقی، با شماره 800-776-5746 تماس بگیرید یا یک فرم درخواست برای کمک را تکمیل کنید. برای همه اهداف دیگر، با شماره 916-504-5800 (ویژه کالیفرنیای شمالی) یا شماره 213-213-8000 (ویژه کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.
 بودجه Disability Rights California از چندین منبع تأمین میگردد؛ برای مشاهده فهرست کامل تأمین کنندگان بودجه این اداره، به نشانی http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html مراجعه فرمایید.


