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ألغراض معلوماتية فقط  -ليس لإليداع

خيارات يجب أن تعلمها قبل تقديم طلب
وصاية كاملة على شخص بالغ
يحتاج البالغون في بعض األوقات إلى العون فيما يتعلق بالعناية
بأنفسهم واتخاذ القرارات .ويسمح قانون والية متشجن للقاضي
بتعيين "وصي" على شخص بالغ في بعض المواقف التي تستدعيها
الحاجة.
يمكن للوصي المعين من المحكمة اتخاذ قرارات عن الشخص الذي يحتاج
إلى المساعدة .سوف يحدد القاضي القرارات التي يمكن للوصي اتخاذها.
ويجوز للوصي أن يمتلك سلطة اتخاذ قرار بشأن:
• مقر معيشة الشخص
• الرعاية الطبية التي ينبغي للشخص تلقيها
• من سيرعى الشخص في شؤونه اليومية
ينبغي التفكير في العديد من األمور قبل تقديم طلب .وإذا أمكن،
ينبغي على الشخص البالغ الذي يحتاج إلى المساعدة استشارة
محامي من أجل الوصول إلى القرار األفضل له.
تتوفر خيارات أخرى غير الوصاية الكاملة .لكن ليس كل الخيارات
تناسب جميع األشخاص .فبعضها ستكون مناسبة فقط إذا كان
الشخص باستطاعته اتخاذ قرارات .وبعضها يعتمد على نوع
المساعدة التي يجوز أن يحتاج إليها الشخص .بعض من هذه
الخيارات  -غير الوصاية الكاملة  -مشروحة باختصار هنا.
الق ّيم
من يقوم بتعيين القيم هو قاضي ،وذلك لغرض رعاية الشؤون
المالية واألصول المملوكة لشخص بالغ آخر .ليس من المنتظر من
الشخص القيم استخدام أمواله لدعم الشخص البالغ الذي بحاجة
إلى مساعدة .كما يمكن للمحكمة ً
أيضا تقييد سلطة القيم وحصرها
بأنواع معينة من القرارات الي يمكن اتخاذها عن هذا الشخص البالغ.
القيّم:
• يدير األصول
• يدفع الفواتير
• يتخذ قرارات مالية عامة عن الشخص

الوكيل المستمر
يمكن لبالغ اختيار تعيين شخص للعناية بشؤونه أو شؤونها المالية
من خالل "وكيل مستمر" مالي .يجب على البالغ أن يكون سلي ًما عقليًا
لتوقيع وثيقة هذا التوكيل .ويستطيع هذا الشخص البالغ (هو أو هي):
• تقييد موعد سريان هذه الوثيقة
• تقييد ما الذي يمكن للشخص ال ُمعين عمله
بسبب ما قد ينجم عن التوكيل المستمر من تعقيدات ،وما يمنحه من
سلطات واسعة ،من األفضل أن يسعى الشخص البالغ إلى مساعدة من
محامي إلعداد صيغة هذا التوكيل.
وكيل الرعاية الصحية
يطلق عليه في بعض األحيان "وكيل معين لمريض" أو "وكيل مستمر
للرعاية الصحية" .هذا التوكيل هو وثيقة يمكن للشخص البالغ
شخصا ما آخر السلطة التخاذ قرارات رعاية في حالة
توقيعها لمنح
ً
عدم استطاعة هذا الشخص القيام بذلك .يجوز أن تكون هذا القرارات
خاصة بـ:
• الرعاية الصحية
• العالج النفسي
• ترتيبات المعيشة
يمكن للبالغ أن يمنح "الوكيل" أو "وكيل المريض" سلطات أكبر أو أقل
بحسب رغبة الشخص .يمكن أن يشمل ذلك سلطة إيقاف خدمات دعم
الحياة أو سحبها .يجب أن يكون الشخص البالغ متمت ًعا بالسالمة
العقلية لتوقيع هذه الوثيقة .ويجب أن يقرر أنه يريد ذلك.
كنتيجة لما ينجم عن هذه الوثيقة من تعقيدات وما تمنحه من سلطات
واسعة ،من األفضل أن يسعى الشخص البالغ لمساعدة من محامي
إلعداد صيغة هذه الوثيقة.
(انظر الصفحة الثانية)

ARABIC OPTIONS YOU SHOULD KNOW BEFORE FILING A PETITION FOR A FULL ADULT GUARDIANSHIP

)PC 666 (2/18

معتمدة ،مكتب SCAO

أمر عدم اإلنعاش

تقديم طلب وصاية كاملة على شخص بالغ

ً
مريضا داخليًا مقي ًما بمستشفى ،ينبغي مناقشة رغباته
إذا كان البالغ
المتعلقة باإلنعاش مع طبيبه في أسرع وقت ممكن.

لطلب تعيين وصي على شخص بالغ ،يجب تقديم طلب تعيين وصي
على فرد عاجز ( )PC 625إلى المحكمة .ال يعين القاضي الوصي
إال إذا كانت حالة الشخص البالغ تلبي متطلبات معينة .يمكن أن تجد
الشروط المعينة التي يجب أن تتوافر في النموذج  ،PC 625والذي
يتوفر في محكمة الميراث المحلية أو على موقع الويب
.www.courts.mi.gov/formssearch

في حال لم يكن البالغ مقي ًما بمستشفى ،يمكنه توقيع وثيقة ترفض
اإلنعاش القلبي الرئوي ( .)CPRهذه الوثيقة تعرف بـ "أمر
عدم اإلنعاش" أو " ."DNRيجب أن يكون الشخص البالغ متمت ًعا
بالسالمة العقلية لتوقيع هذه الوثيقة.
نموذج توجيه األطباء حول نطاق العالج ()POST
يمكن لشخص بالغ العمل مع ممتهن محترف للرعاية الصحية
الخروج بوثيقة تحدد أنوا ًعا معينة من العالجات الطبية المصرح
بها .تسمى هذه الوثيقة بنموذج توجيه األطباء حول نطاق العالج
(.)POST
يحتوي نموذج  POSTعلى توجيهات لألطباء تم االتفاق عليها
بشكل مشترك بين الشخص البالغ وممتهن الرعاية الصحية الحاضر،
أو بين مندوب عن المريض وممتهن الرعاية الصحية الحاضر.
نموذج  POSTال يمكن استخدامه كتوجيه رعاية صحية متقدمة من
طرف واحد .يجب أن يكون الشخص البالغ متمت ًعا بالسالمة العقلية
لتوقيع هذا النموذج .يمكن الحصول على نموذج  POSTمن وزارة
الصحة والخدمات البشرية لوالية متشجن.
الوصي المحدود
من يقوم بتعيين الوصي المحدود هو قاضي ،وذلك لغرض اتخاذ
قرارات محدودة في بعض المواقف .على سبيل المثال ،يجوز
للقاضي أن يحكم بأن الوصي يمكنه فقط اتخاذ قرارات حول
ترتيبات المعيشة .تتميز الوصاية المحدودة بأنها تحتفظ للشخص
ببعض االستقاللية ،في الوقت الذي يحصل فيه على المساعدة
المحددة المطلوبة.
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