Punjabi
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ਭਜਿੱ ਖ ਿਾਸਤੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ

ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਪਰ ਭਜਿੱ ਖ ਜਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਿਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਿਾਣ ਲਈ ਿਾਂ ਜਬਰਧ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘enduring power of attorney’ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ:
•
•

ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

 ੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਜਕਿੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਚਲੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਤ
ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਿਾਂ ਦੋਸਤ। ਜਿਸ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤੋ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ
ਜਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੋ।
ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਜਕ ਜਿਅਕਤੀ ਜਕਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਵਿੱ ਤੀ (ਧਨ)
ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ:
»
»
»

ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬੱ ਲ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿੇਚਣਾ ਿੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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•

ਿੀਿਨ-ਸ਼ੈਲੀ (ਵਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ)
ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ:
»
»

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਜਕੱ ਥੇ ਰਹੋਗੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

•

ਜਿੱ ਤੀ ਫੈਸਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿੀਿਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਫੈਸਜਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਿੱ ਖਰਾ ਜਿਅਕਤੀ

ਦੋਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਅਕਤੀ।

ਜਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਲੋ ਕ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੇ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਣ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ:
•

•

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਿੋਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਿਰਤਣ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਹੋਸਕਦਾਹੈਤੁਸੀਂਚਾਹੁੰ ਦੇਹੋਜਕਜਿਅਕਤੀਸ਼ੁਰੂਕਰੇ:
•

•

ਭਜਿੱ ਖ ਜਿੱ ਚ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਿਰਤਮਾਨਜਿੱ ਚ,ਜਕਉਂਜਕਤੁਸੀਂਹੁਣੇਹੀਸਹਾਇਤਾਚਾਹੁੰ ਦੇਹੋ।

ਿੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਿੇਕਰ ਜਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਿੀ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ:
•

•

ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਜਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੇਗਾ

ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।

ਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਜਿੱ ਚ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਿੀ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਿਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ।
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ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ?
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਬਮਾਰ ਿਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱ ਥੇ ਜ੍ਰਿਬੂਨਲ ਹੈ ਿੋ ਜਕਸੇ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਾਸਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)’
ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
VCAT ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਿੀਅ, ਦੋਸਤ, ਿਾਂ ਜਿਕ੍ੋਰੀਆ ਦੇ Public Advocate (ਪਬਜਲਕ ਐਡਿੋਕੇ੍) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਵਕੱ ਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
Public Advocate (ਪਬਜਲਕ ਐਡਿੋਕੇ੍) (OPA) ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ‘Take Control’ ਨਾਮ ਦੇ ਜਕਤਾਬਚੇ ਜਿੱ ਚੋਂ ਅਤੇ ਓ
ਪੀ ਏ ਿੈਬਸਾਈ੍ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੱਭੋ। www.publicadvocate.vic.gov.au
ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ:
•

‘Enduring power of attorney appointment’.
ਕੁਝ ਲੋ ਕ:
• ਿਕੀਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਿੱ ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

• ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਿੀਅ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਜਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹਤੁਹਾਡੀਮਰਜ਼ੀਹੈ।
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤ, OPA ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ 1300 309 337 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ੍ੈਲੀਫੋਨ ਿਾਲੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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