
Persian / فارسی - Attendance and what to expect at Hearings in the Community Stream 

 

  
 

1 3  OF  
PAGES     May 2018  

 

  حضور در جلسات دادرسی
 مردمی سيدگی به امورو ر

 (Community Stream)  
  روی می دهد آنچه در اين جلسات و
، رضايتنامه های گرداننده امور مالی (مدير مالی) پرونده های درخواست حکم سرپرستی، به  رسيدگی جلسات

  تعيين شده لعمل های درمانی مراقبتی از پيشدستورادرمانی و 
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در صورت حصول اطمينان از اينکه اطالع الزم در مورد وقت 
مقرر برای حضور در دادگاه به فرد داده شده ولی وی تصميم به 
عدم حضور گرفته است، ديوان دادرسی اداری می تواند در اين 
 شرايط اقدام به بررسی درخواست و ارائه حکم در غياب فرد نمايد. 

 ه دادگاه ساير گزينه ها برای حضور در جلس
به  ذينفعيا هر يک از افراد ، درخواستموضوع  فرد ،یمتقاض اگر

به دليل زندگی در (مثال  يابندحضور دادگاه در جلسات شرکت نتواند 
با موافقت  ممکن است، ديوان دادرسی اداری، نقاط دور از شهر)

در موارد  اي يیدئويکنفرانس واز طريق آن فرد اجازه دهد ی، قبل
 . نمايند شرکتدر جلسه دادگاه تلفن  قياز طر يیاستثنا

 برای شرکت در جلسه دادگاه به دليل مشکالت فرد عدم توانايی
ی و يا خطر خروج از وضعيت تحت الحفظ  بايد پزشکی، جسم

پيشتر و در هنگام ارائه فرم درخواست به اطالع ديوان دادرسی 
در  ديبانه زمي  نيمربوطه درا یاطالعات پزشک اداری رسيده باشد.

در هنگام ارائه شده  یمدارک پزشک ديگردر ايو  یگزارش پزشک
  ارائه درخواست توضيح داده شده باشد.

و در صورت وجود امکانات مورد نياز امکان موارد  نيدر ا
از طريق تلفن حضور  يی وجود دارد.دئويکنفرانس و برگذاری 

برای متقاضی، فرد موضوع درخواست، سرپرست و يا مسئول 
استثناء امکان پيشنهادی برای انجام امور اداری تنها در شرايط 

. چنين درخواستی بايد بسيار پيش تر از زمان برگزاری پذيراست
ی ارائه شده در روز برگذاری درخواست ها . دادگاه ارائه شود

 توقف دادگاه می انجامند. جلسه دادگاه عموما به 

از  شيپنياورد، به جلسه  راموضوع درخواست ی فرد متقاض راگ
های نرفته باشد و يا هماهنگی به ديدار آن فرد ه دادگاه جلس یبرگزار
يا پيش از را انجام ندهد يی دئويو برای برگزاری کنفرانسالزم 

شده  متوقف ی، جلسه دادرسبه ديدار شخص نرفته باشدجلسه دادگاه 
تا شخص متقاضی بتواند هماهنگی های الزم برای شرکت فرد 

 موضوع درخواست را برای جلسه آينده دادگاه انجام دهد. 

در چه شرايطی فرد موضوع درخواست از شرکت در 
 جلسه دادگاه معاف ميشود؟ (ترتيب دادن مالقات با فرد) 

حضور  نتواند در جلسه دادگاه یپزشک اي یگر فرد از لحاظ جسما
 باشد خود یخواسته ها قادر به بيان اما يابد 

 

  چه کسانی در چنين جلساتی شرکت ميکنند؟
شخصی که درخواست و  متقاضی (ها)طرفين درخواست:  .۱

 نسبت به او ارائه شده است.

هر فردی که رفاه شخص مورد تصميم گيری  :ذينفع افراد  .۲
برای او مهم باشد مانند مدعی العموم، اشخاص منتخب در 

افراد دستورالعمل درمانی مراقبتی از پيش تعيين شده و يا 
د در اين  تعريف نمی توانهستند دارای وکالت دائم از فرد 

افرادی که به عنوان سرپرست/ مسئول همينطور، د. نقرار گير
، افرادی که در نگهداری یپيشنهاد الی (گرداننده اموال)م امور

و مراقبت از شخص دخيل بوده اند مانند مدد کار، کارکنان، 
افراد مرتبط با امور مسکن و ديگر افراد اينچنينی قادرند در 
اين جلسات شرکت نمايند. اين افراد ممکن است  برای ارائه 

 شرکت کنند.  مدارک و يا جهت ارائه شهادت در اين جلسات

نيز ممکن است در اين جلسات حضور يابند،  افراد ديگری .۳
افرادی مانند: وکال يا نماينگان قانونی، حاميان شناخته شده، 
افرادی که برای حمايت و کمک به شخص مورد تصميم گيری 
در آنجا حضور يافته اند و ديگر افرادی که هريک به نوعی 

د خانواده،  دوستان، شهود در اين درخواست ذينفع هستند. مانن
و ديگر افراد ناظر( مثل همسر و يا دوستان هريک از افراد 

  خانواده).

جهت فراهم نمودن حضور يک مترجم مناسب در  مترجم: .٤
 يادآوری نماييد.SACAT جلسه، لطفا پيشتر اين مسئله را به 

در جلسه  موضوع درخواستآيا الزامی برای حضور فرد 
 وجود دارد؟

فردی که موضوع درخواست است، حق حضور در آنجا را دارد، 
زيرا ممکن است احکام به نحوی صادر شوند که بر حق تصميم 

صحبت با فرد  گذار باشند.گيری فرد نسبت به زندگی خويش تاثير 
م و انجا موضوع درخواست، ارائه توضيح در مورد تقاضا ارائه شده

و يا از طريق  دادگاهدر جلسه  هماهنگی های الزم جهت حضور
 .بر عهده شخص متقاضی است ارتباط ويديويی

در صورتيکه فرد مايل به شرکت در جلسه نباشد شرايط 
  چگونه خواهد بود؟

فرد موضوع درخواست اين حق را دارد که از حضور در جلسه 
 دادگاه امتناء ورزد. در چنين شرايطی
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در صورتيکه هريک از طرفين يا افراد حاضر در جلسه بخواهند 
نگارش شده  متننسبت به رای صادر شده تقاضا تجديد نظر نمايند، 

  (قابل خريداری). خواهد بوددادرسی نيز برای اين منظور موجود 

 مطالب در جلسهارائه 
 را افتد یاتفاق م یدادرسآنچه در طول ر ابتدا د مسئولين دادگاه

ممکن است در ديوان اداری  شهادتدهند. (قبل از دادن  یم حيتوض
 اديسوگند شود به يک کتاب آسمانی و يا کتاب قانون از شما خواسته 

امر به معنی آن است که شما سوگند ياد ميکنيد که تنها  ني. اديکن
 حقيقت را بيان می کنيد). 

ت کند، عموما در ابتدا از شخص متقاضی خواسته می شود تا صحب
پس از وی به فرد موضوع درخواست، افراد ذينفع  و ديگر شاهدين 

و در  فرا خوانده می شوند شاهدان فرصت پاسخ گويی داده می شود.
بلند خوانده شوند  یپزشک یو گزارش ها اظهارات شاهدانمواردی 

 .ر نماينداظهار نظ تا حاضرين بتوانند در مورد آنها

اينکه در ابتدا اعضاء ديوان و در پی آن متقاضی، فرد موضوع 
درخواست، شاهدين و ديگر افراد ذينفع به ترتيب صحبت کنند از 

موارد در دادرسی ها  یدر برخاهميت زيادی برخوردار است. 
د داد نبه شما اطالع خواهاء ديوان عضا اضرين زياد است.ح جمعيت

 .ديصحبت کن ديتوان یکه چه موقع م

 گرياز افراد ددر بعضی موارد ممکن است عضو يا اعضاء ديوان 
نمايند تا بتوانند مستقيما با فرد ترک صحن دادرسی را خواهند ب

موضوع درخواست به تنهايی يا در حضور نماينده قانونی يا وکيل او 
 صحبت کنند.  

سواالتی که توسط مقام رسمی (اعضاء) ديوان از شهود پرسيده 
روشن تر شدن مسائل و کسب کليه اطالعات الزم  ميشوند برای

جهت اتخاذ يک تصميم کامال آگاهانه است. لطفا پاسخ ها و مطالب 
کنيد. از آنجا حدود خود را به موارد طرح شده در درخواست خود م

که در چنين جلساتی تنها به موارد مرتبط به پرونده مورد رسيدگی 
 یرا برا يیها تيمحدود دادگاه ممکن است ءاعضاقرار ميگيرند، 

 نمايند. مالمستندات و شواهد قابل ارائه اع

برای بيان مطالب خود  زبان نوع خاصی از از ديستيمجبور ن شما
 دادگاه ءاعضا برای صحبت با ديستيشما مجبور ناستفاده کنيد. 
  ايستاده باشيد.

آنها را قطع  د،يگفته است مخالف هست یگريشخص د آنچهبا  اگر
برای  ءاز اعضا و پس از پايان صحبت هايشان ديمنتظر بمان د،ينکن

 صحبت کردن درخواست فرصت نماييد. 

مسئولين ديوان دادرسی، و نه ديگر حاضرين در جلسه، بايد مخاطب 
در آن جلسه که شما  ديداشته باش اديبه  -صحبت های شما باشند 

حضور يافته ايد تا اعضاء ديوان در مورد مسئله شما تصميم گيری 
 نمايند. 

 

کنفرانس امکان برگزاری  معتبر) لي(به دالو در شرايطی که 
ديوان مسئله مالقات يکی از اعضاء نيز وجود ندارد،   يیدئويو

برای مطرح کردن درخواست ارائه دادرسی (مسئولين)  با فرد 
نسبت به آن درخواست مورد بررسی  ویشده و جويا شدن از نظر 

قرار ميگيرد. مالقاتی که بايد پيش از برگزاری جلسه دادگاه در 
 منزل، بيمارستان و يا در محل خانه سالمندان انجام شود. 

 با اين حال، اين مسئله که فرد قادر به درک مسائل ابتدايی مطرح
تواند خواست های نيا به دليل شدت بيماری  نباشد شده در درخواست

در فرم درخواست منعکس شده و در پيشتر خود را بيان کند بايد 
شده به صورت کامل يا اسناد و مدارک تسليم  گزارش پزشکی

توضيح داده شده باشد. در چنين شرايطی دادگاه مسئله رسيدگی به 
  بررسی قرار خواهد داد.  درخواست در غياب فرد را مورد

  چه اتفاقاتی در جلسه دادگاه خواهد افتاد؟
می تواند جلسات ديوان دادرسی بسته به نوع درخواست ارائه شده، 

 ديوان مسئول/مسئولينشود. تشکيل (مسئول/مقام)  عضو کي ايدو با 
به  در پشت ميز و رو جلسهمحل برگزاری ا جلو اتاقدر دادرسی 

 خواهند نشست. طرفين هم بر روی صندلی و روطرفين درخواست 
 به اعضاء مينشينند.  

بوده و  از رسميت کمتری برخوردار جلسات در مقايسه با دادگاهاين 
 نيازی به ارائه سوگند نيست. مقامات درشهادت دادن عموما برای 

بعيت از قوانين حاکم بر ديوان دادرسی  برای شنيدن شهود ملزم به ت
 SACAT در عين حال،دگاه های ديگر نيستند. در دا امراين 

از  کيهر کرده و به انه برگزار فطر یبموظف است جلسات را 
ارائه مدارک مربوطه دادن شهادت يا  یبرابرابر  یفرصت نيطرف

احترام به روند بدهد. هر يک از طرفين ملزم به رعايت ادب و 
 دادرسی در طول جلسه می باشند.

از نام  ديتوان یم ديوان  دادن اعضاءبرای مورد خطاب قرار 
خانوادگی آنها (که بر روی پالک روی ميز آنها قرار دارد)  به 

و  نيطرفمسئولين نيز . ده کنيدهمراه "آقای"، "خانم"، يا "دکتر" استفا
هود در جلسه را به همين طريق مورد خطاب قرار خواهند داد، ش

اگر حضار ترجيح دهند جلسه می تواند با رسميت کمتری برگزار 
 گردد. 

می آغاز  سر وقت، جلسات به استثناء موارد غير قابل پيش بينی
مسائل که البته  است قهيدق ٦۰حدود رسيدگی زمان  نيانگيم شوند.

 ند بود.تر خواه یبه مراتب طوالن دهيچيپ

 یتر برا قيدق ليدادگاه حق دارد دال، با وجود آنکه موارد شتريب در
در پايان  نيطرف، ارائه دهد تربعد یخود را در زمان یريگ ميتصم

ديوان دادرسی و دالئل آن تصميم مطلع  مياز تصمجلسه رسيدگی  
از آنچه گفته یقيشود تا رکورد دق یمضبط  یدادرس. می گردند  

.شود ثبت شود یم   
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 از پيش لطفا نيستيد، راحت دادگاه جلسه در مطالب شفاهی ارائه با اگر
 نموده آگاه خود مشکل از را رسيدگی ديوان مسئولين جلسه برگزاری

 از يکی توسط و کرده تسليم کتبا را خود مطالب تا کنيد درخواست و
  .شود خوانده جلسه صحن در ديوان اعضاء

 چک ليست جلسه دادرسی

  در پاسخ به سواالت، مختصر و تنها در مورد مطالب مرتبط با جلسه
دادرسی صحبت کنيد 

  به حکمی که نياز داريدSACAT  برای شما صادر کند فکر کنيد و
 آماده توضيح دالئل خود برای آن حکم باشيد 

  با دقت و بدون قطع کردن به صحبت های اعضاء ديوان دادرسی گوش
  کنی.

 

بوده و به اعضاء ديوان، فرد موضوع  درخواست، حاضرين و مودب 
شهود حاضر در جلسه احترام بگذاريد. صرفنظر از آنچه فکر ميکنيد از 

بيان نظرات شخصی خود نسبت به ديگر حاضرين درجلسه يا اعضاء 
 ديوان دادرسی پرهيز نماييد.

 
دادن حقيقت را بگوييد و سعی کنيد با صداقت پاسخ دهيد.در صورت 

شهادت ممکن است از شما خواسته شود به کتاب آسمانی و يا کتاب 
 قانون سوگند ياد نماييد.

  اگر متوجه مسئله ای نمی شويد يا در مورد آن مطمئن نيستيد، سوال
 کنيد.

  مدارک مورد نياز را به همراه داشته باشيد.( به راهنمای ديگری
 مراجعه شود).

تصميمات چگونه گرفته می شوند؟ 

 مسئولین دیوان رسیدگی با در نظر گرفتن کلیھ مستندات موجود و بر  
اساس موازین قانونی تصمیم گیری خود را انجام می دھند. شما ممکن 

پس از جلسھ دادرسی حکم را دریافت نمایید.    است تصمیم دادگاه را در ھمان روز بشنوید و در ھمان روز  یا مدتی 

آماده میشود یا خیر  یا  اینکھ از چھ طریقی ) ایمیل، پست و یا طرق  مسئولین دیوان در مورد اینکھ آیا حکم صادره در روز دادرسی  
دیگر( بعدا برای شما ارسال می شود، شما را مطالع خواھند داد.  

نمایید.  می توانید درخواست دریافت کتبی رای دادگاه را بھ دادگاه  ارائھ  

 اطالعات بیشتر 

در صورت نیاز بھ اطالعات بیشتر در مورد روز دادرسی می 
توانید با کارمند بخش ارتباط مردمی  

 (Tribunal Case Officer) کھ این وظیفھ بھ او داده 

تماس حاصل نماييد.    767 723 1800شده است با شماره تلفن

مجموعه ای از بروشورها و برگه های اطالع رسانی را می توانيد 
  از

The Office of Public Advocate and the Public Trustee 
 تهيه نماييد.

 SACAT  بودن و صحت اين اطالعات را تضمين نکرده و  کامل
در صورت اتکاء شما به اين اطالعات هيچ مسئوليتی نمی پذيرد.  

 پيوسته راسا اقدام به گرفتن مشاوره حقوقی برای خود نماييد.
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