
Advance Care Directive

Dari

من از کجا می توانم بسته و فورم 
دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم 

شده را دریافت نمایم؟

بسته و فورم دستورالعمل مراقبت صحی از پیش تنظیم 
شده را می توان به صورت مجانی از طریق اینرتنت 

 دانلود نمود:
www.advancecaredirectives.sa.gov.au

شما همچنین می توانید نسخه تعاملی فورم را که به شما 
در طریقه انجام کار کمک خواهد کرد، تکمیل نمایید.

شما می توانید از طریق وب سایت دستورالعمل مراقبت 
 از پیش تنظیم شده و یا با به تماس شدن با 

نمرب 24 23 13 در طول ساعات اداری یک نسخه چاپی از 
فورم را سفارش دهید تا برایتان ارسال گردد.  

جهت معلومات بیشرت

وب سایت دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم شده شامل: 
معلومات اضافی، ورقه های معلوماتی، منابع ولینک ها 

جهت کمک به شما برای تکمیل فورم دستورالعمل مراقبت 
از پیش تنظیم شده می باشد.

ازسایت:

www.advancecaredirectives.sa.gov.au

دیدن نمایید و انتخاب های صحی و زندگی آینده خود را 
معلوم سازید. رسویس خدمات حقوقی می تواند به شما 
مشوره داده و شاهد فورم دستور العمل مراقبت از پیش 

تنظبم شده شما باشد.

تلیفون:

 1300 366 424

وب سایت:

www.lsc.sa.gov.au

خواسته های خود برای 
مراقبت را  امروز واضح و 

روشن سازید،  چرا که شاید 
فردا نتوانید 

دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم شده به کسانی 
که از شما مراقبت می کنند امکان می دهد تا در 

صورت از دست دادن توانایی شما برای برقراری 
ارتباط یک برداشت روشن و واضح از احتیاجات و 

خواسته های شما داشته باشند.

خواسته های شما برای مراقبت آینده



Advance Care Directive Form

Part 1: Personal details

Name: ______________________________________________________  

(Full name of person giving Advance Care Directive)

Date of birth: ____/ ___ / _____

Part 2a: Appointing Substitute Decision-Makers

I appoint: ___________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)

Ph: _________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____

I, __________________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)

am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 

responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 

Substitute Decision-Maker Guidelines.

Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____

 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)

AND

I appoint: ___________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)

Ph:  ________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____

I, __________________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)

am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 

responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 

Substitute Decision-Maker Guidelines.

Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____

 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)

Your initial Witness initial
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Part 2a  

(continued over page)

By completing this Advance Care Directive you can choose to:

1. Appoint one or more Substitute Decision-Makers and/or

2.  Write down your values and wishes to guide decisions about your future 

health care, living arrangements and other personal matters and/or

3.  Write down healthcare you do not want in particular circumstances.

Part 1

You must fill in  

this Part.

Part 2a

Only fill in this Part 

if you want  

to appoint one or 

more Substitute 

Decision-Makers.

Your Substitute 

Decision-Maker 

fills in this 

section. g

Your Substitute 

Decision-Maker 

fills in this 

section. g

If you did not fill 

in any of this 

Part please draw 

a line diagonally 

across it.

Advance Care Directive DIY Kit
Make your future health 
and life choices known.

This do-it-yourself Kit contains: 
• Advance Care Directive Form 
• Step-by-Step Guide • General Information

ممکن است زمانی فرا رسد که شما 
توانایی الزم برای تصمیم گیری یااطالع 
رسانی درباره خواسته های خود درباره 

نحوه مراقبت و  تداوی خود را نداشته 
باشید.

این می تواند دالیل زیادی باشد باشد که شامل:

یک حادثه یا مورد صحت روان  	•

نصیان یا حاالت مشابه 	•

یک سکته مغزی ناگهانی  	•

به این دلیل که بیهوش و یا در کما می باشید.  	•

این می تواند در هر سنی و یا مرحله زندگی رخ دهد.در 
صورت رخداد این اتفاق شما می خواهید درباره مراقبت 

صحی دوام دار،ترتیبات زندگی و موضوعات شخصی 
دیگر شما چه تصمیماتی گرفته شود؟و می خواهید چه 

کسی این تصمیمات را برای شما اتخاذ نماید؟

 دستور العمل مراقبت از پیش 
تنظیم شده

دستور العمل مراقبت از پیش تنظیم شده جدید قدمی مهم 
در جهت برنامه ریزی برای مراقبت صحی شما می باشد.

دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم شده جدید  با استفاده 
از یک تک فورم  دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم شده 
جایگزین وکالتنامه رسپرستی دوام دار وکالتنامه طبی و 

دستور العمل مقدماتی میگردد.

این به من اجازه انجام چه کارهایی 
را خواهد داد؟

دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم شده به شما اجازه می 
دهد تا:

خواسته ها،ترجیح ها و دستورات خود را در رابطه  	•

با مراقبت صحی خاتمه زندگی و ترتیبات زندگی و 
موضوعات شخصی آینده کتبا قید نمایید و/یا 

•	 یک یا چند نفر از تصمیم گیرندگان جانشین را جهت 

تصمیم گیری از طرف شما، در صورتی که خودتان 
توانایی انجام اینکار را نداشته باشید، منصوب نمایید.

چرا باید آن را داشته باشیم؟

این به شما آرامش خاطر می دهد که  زمانیکه  توانایی 
تصمیم گیری درباره خود را ندارید و یا نمی توانید 

خواسته ها و یا ارزش های مورد نظر خودتان را مطرح 
سازید، مراقبین  شما خواهند دانست که شما چه می 

خواهید.

این بسته شامل چه می باشد؟

این بسته شامل فورم دستورالعمل مراقبت از پیش تنظیم 
شده و یک راهنمایی مرحله به مرحله می باشدکه تمام 
چیزهایی را که جهت تکمیل نمودن فورم دستورالعمل 

مراقبت از پیش تنظیم شده به آن احتیاج دارید در 
اختیارتان قرار می دهد.

این شامل:نمونه اظهار نامه ها،معلومات برای تصمیم 
گیرندگان جانشین، شهود و ترجمانان، ورقه های 

معلوماتی و منابع و لینک های دیگر می باشد.


