தனிப்பட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்

பின்வருவனவற் ிற்கு உங்களுக்கு
உாிசமயுண்டு:

 உங்களது உாிசமகள் மற்றும் நீங்கள் பராமாிக்கும்
ஆளின் உாிசமகள் பற் ிய தகவல்கசளப் பபறுவதற்கு

 பணியாளர்களால் உங்கள் கருத்துக்கசள ஆநலாசசன
பசய்விப்பதற்கு

 பதாிவிக்கப்பட நவண்டிய நிகழ்வுகசளத் அ ிவிக்க
 நீங்கள் ஆதரவளிக்கும் ஆளின் பராமாிப்பு, சிகிச்சச
பற் ி ஈடுபடவும், தகவசலப் பபற்றுக்பகாள்ளவும்

 நீங்கள் ஆதரவளிப்பவர் பவளிநய அனுமதி
வழங்கப்பட முன்னர் கலந்தாநலாசிக்க

 நீங்கள் ஆதரவளிப்பவர் சார்பாக நமலும்
ஆநலாசசனசயப் பபற்றுக்பகாள்ள

 அந்த நபாின் பதாடர்பாடல் சுதந்திரத்திற்கான ஏதாவது
மட்டுப்பாடுகள் பற் ிய தகவசலப் பபறுவதற்கு

 பணியாளருடன் அந்தரங்கமாக உசரயாட
 உள நல தீர்ப்பாயத்திடம் ஒரு நநாயாளாின் கட்டாய
நிசலசமயின் ஒரு மீளாய்சவக் நகார
(பதா: 08 6145 3900)

 உள நல தீர்ப்பாயத்திற்கு விண்ணப்பித்தல், அதன்
விசாரசண பற் ித் பதாிந்துபகாள்ள

 உளநல தீர்ப்பாயத்திற்கு வரும் விடயங்களில் உங்கள்
கருத்துக்கசளத் பதாிவிக்க

 உளநல தீர்ப்பாயத்தில் ஒருவருக்காக பிரதிநித்துவம்
பசய்ய அல்லது பிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்படுவதற்கு

 தங்களுக்கு அதிருப்பி ஏற்பட்டால், உளநல நசசவ

நமலும் தகவல்கள்
இந்தப் பிரசுரத்திலுள்ள தகவல்கள் , உள நல சட்டம்
2014 (Mental Health Act 2014) இல் பவளியிடப்பட்ட
சட்டங்களுடன் பதாடர்புசடயசவ. பின்வரும் ஒரு
பதாகுதி துண்டுப் பிரசுரங்களில் இந்தச் சட்டத்சதப்
பற் ிய தகவல்கள் சுருக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளது:

 பாிநசாதசன ஒன் ிற்காக மனநநாய்

தனிப்பட்ட
உதவியாளர்களுக்கான
தகவல்

சவத்தியருக்குச் சிபாாிசு பசய்தல்

 தங்கிச் சிகிச்சசபபறும் நநாயாளருக்கான
வழிமுச கள்.







சமூகச் சிகிச்சச வழிமுச கள்
தானாக விரும்பி வரும் நநாயாளருக்கான தகவல்கள்
மன வருத்தத்திற்கான மருத்துவத்சதப் பபறுதல்
தனிப்பட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்கள்
நியமிக்கப்பட்டவர்கள்: நியமனம் பசய்வது எவ்வாறு
அத்துடன் அதன் அர்த்தம் என்ன.

ஏசனய பிரசுரங்கள் கிசடக்குமிடம்:
 உள நல நியாய மன்று
 உள நல ஆதரவு நசசவ
 உள நல சட்ட நிசலயம்
உளநல சட்டம் 2014 பற் ி அதிக தகவல்களுக்கும்,
ஏசனய வழி வசககளுக்கும் வருசக தரவும், மன நல
ஆசணய இசணயத்தளம்: www.wa.gov.au
or phone (08) 6272 1200

அல்லது சுகாதார மற்றும் இயலாசம நசசவகள்
முச ப்பாட்டுக் காாியாலயத்திற்கு ஒரு புகாசரச்
பசய்வதற்கு (HaDSCO)
(பதா:1800 813 583)

நீங்கள், மன நநாய்க்கு சிகிச்சசபபறும்

ஒருவாின் பராமாிப்பாளர்,பநருங்கிய குடும்ப
அங்கத்தவர், பபற்ந ார், காவலர் அல்லது
நியமிக்கப்பட்ட ஒருவராயின், நீங்கள் ஒரு
‘தனிப்பட்ட உதவியாளர்’ ஆக இருக்கலாம்.
உங்களது உாிசமகள் நபான்று உங்களது
பங்களிப்சபப் பற் ிய தகவல்கசளயும்
இந்தப் பிரசுரம் வழங்குகி து.
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தனிப்பட்ட உதவியாளர்களுக்கான தகவல்

தனிப்பட்ட உதவியாளர் என்பவர் யார்?

என்ன தகவசல நீங்கள் பபறுவீர்கள்?

நீங்கள் கீநழ கு ிப்பிடப்பட்டுள்ளவர்களில் ஒருவரானால்,
நநாயாளிக்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட உதவியாளராகக்
கருதப்படுவீர்கள்:

நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட உதவியாளராக இருப்பதால்,
ஆதாிப்பவசரப்பற் ிய பின்வரும் தகவல்களுக்கு நீங்கள்
தகுதியுசடயவராவீர்கள்:

 பராமாிப்பாளர் (பணமில்லாமல் பதாடர்ச்சியாக

 அவர்களுக்குச் சிகிச்சச வழங்கப்படும் மனநநாய்,

நநாயாளருக்குப் பராமாிப்பு வழங்கும் ஒருவர்)

 பநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் (நநாயாளருக்குத்
பதாடர்ச்சியாகப் பராமாிப்பு வழங்கும் ஒர் உ வினர்)

 குழந்சதயின் பபற் ார் அல்லது பாதுகாவலர்
 பாதுகாவலர் அல்லது வயதான ஒருவாின் நீண்ட நாள்
பாதுகாவலர்

 நதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர் (படிவம் 12ஏ யிசன
உபநயாகித்து வழசமயாக நநாயாளரால்
நியமிக்கப்படுபவர்)

உங்களது பங்களிப்பு என்ன?
பின்வருவன அடங்கலாக, நீங்கள் ஆதரவளிக்கின் வாின்
சிகிச்சசயிலும் , கவனிப்பிலும் ஈடுபாடு பகாள்ளத் தகுதி
உசடயவராவீர்கள்:

 சிகிச்சச, பராமாிப்புக்கான பதாிவுகசள ஆநலாசித்தல்
 அவருக்கு ஆதரவு வழங்குதல், மற்றும்
 சிகிச்சச, ஆதரவு அத்துடன் பவளிநயறும் திட்டத்திசனத்
தயாாித்தல், அதசன மீளாய்வு பசய்யதல்.
நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஈடுபாடு பகாள்ள விரும்புவீர்கள்
என்பதசனப் பணியாளருக்குத் பதாியப்படுத்தலாம்.
அந்த நபருக்கு ஆதரவு வழங்கும்நபாது, உள நலப்
பணியாளர்களின் அனுபவம், நிபுணத்துவம் ஆகியவற்ச
மதிப்பது முக்கியமானதாகும். நநாயாளர் மற்றும் பணியாளர்
இருசாராாிடமிருந்தும் நன்கு தகவசலப்
பபற்றுக்பகாண்டவராக உதவியாளர்கள் இருக்கநவண்டும்
அப்நபாது சமநிசலயான முடிசவ எட்ட முடியும்.

சிகிச்சசக்கான பதாிவுகள், வழங்கப்பட்ட ஏதாவது
சிகிச்சசக்கு அவர்களின் பிரதிபலன்கள்.

 தங்கியிருந்து சிகிச்சசபபறுவதற்கான உத்தரவு அல்லது
சமூகச் சிகிச்சச உத்தரவு பி ப்பிக்கப்பட்டதற்கான
காரணிகள்.

 தனிசமப்படுத்தல் அல்லது உடல் மட்டுப்பாடுகசள
உபநயாகிக்கப்பட்ட ஏதாவது நிசலவரம், அத்துடன்

 அவர்களின் நதசவகசளப் பூர்த்திபசய்யப் நபாதிய
நசசவகள் கிசடப்பது
இத் தகவல்கசளத் தருவதற்காக உங்களுடன் அல்லது
ஏசனய தனிப்பட்ட உதவியாளருடன் பதாடர்புபகாள்ளப்
பணியாளர்கள் கணிசமான அளவு முயற்சி எடுப்பார்கள்.
நீங்கள் பராமாிக்கும் ஆள், பல்நவறு
பராமாிப்பாளர்கசளயும், நவறு தனிப்பட்ட
உதவியாளர்கசளயும் சவத்திருந்தால், அவர்களில்
ஒருவருக்கு அந்தத் தகவல் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

எப்நபாது உங்களுக்கு அ ிவிக்காமல் அல்லது
உங்கசள ஈடுபடுத்தாமல் விடக்கூடும்?
பபாதுவாக, தமது தனிப்பட்ட உதவியாளர்களுக்கு
அ ிவிக்கவும் அவர்கசள ஈடுபடுத்தவும் இணங்குவநதா,
இல்சலநயா என ஒரு தன் விருப்பத்துடன் வரும் நநாயாளர்
தீர்மானிக்கலாம். எவ்வா ாயினும், இந்த முடிவிசன
எடுப்பதற்கு தானாக விரும்பிவரும் நநாயாளருக்கு நன்கு
நபாதிய தி சம இல்லாவிட்டால், அந்த நபாின்
நன்சமக்காக இல்லாவிட்டாலன் ி, உங்களுக்கு
அ ியத்தரப்படும்/நீங்கள் ஈடுபடுத்தப் படுவீர்கள்.
அநநகமாநனாசரப் பபாறுத்தவசரயில், பணிப்பாளர்கள்
கட்டாய நநாயாளாின் தனிப்பட்ட உதவியாளருக்கு
அ ிவித்து, அவர்கசள ஈடுபடுத்துவார்கள்.
இதன் விதிவிலக்குகள் ஆவன:

இது கட்டாய நநாயாளாின் சி ந்த நன்சமக்காக
இல்லாதிருந்தால், அல்லது உங்களுக்கு அ ிவிப்பதற்நகா
அல்லது உங்கசள ஈடுபடுத்துவதற்நகா கட்டாய நநாயாளர்
சம்மதிக்காவிட்டால், அத்துடன் நியாயமான ஒரு முடிவிசன
அவர்களால் எடுக்கக்கூடியதாக இருப்பசத மன நநாய்
மருத்துவர் தீர்மானிப்பார்.

கு ிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள்
தகவல் பப / ஈடுபடுத்த உள்ள உங்கள் ஏசனய
உாிசமகளுக்கு நமலதிகமாக, நீங்கள் ஆதாிக்கும் ஆளுக்கு
நடக்கும் பின்வரும் ‘கு ிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள்’ இல் ஏதாவது
ஒன்று இடம்பபறும் ஒவ்பவாரு தடசவயும் ஆகக் குச ந்தது
ஒரு தனிப்பட்ட உதவியாளருக்காவது அ ியத்தர நவண்டும்.

 ஒரு தசட ஆசண, தங்கிச் சிகிச்சசபபறும் விதிமுச
அல்லது சமூகச் சிகிச்சச விதிமுச
உருவாக்கப்படுவசத, அகற் ப்படுவசத( இல்லாமல்
பசய்யப்படுசத) அல்லது காலாவதியாதல்

 ஒரு மன நநாய் மருத்துவாின் பாிநசாதசனசயத்
பதாடர்ந்து பி ப்பிக்கப்படும் எந்தபவாரு உத்தரசவயும்

 தடுப்பிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்படுதல்
 நபாக்குவரத்து விதிமுச நமற்பகாள்ளப்படுதல்
 ஒரு சவத்தியசாசலயிலிருந்து இன்பனாரு
சவத்தியசாசலக்கு அவர்கசள இடம்மாற்றுதல்

 அனுமதி இல்லாமல் சமூகமளிக்காமல் விடல்,
சவத்தியசாசல விடுப்புக்கான அனுமதி வழங்கல்
அல்லது விடுப்புக்காலம் நீடிக்கப்படல், மாற்றுதல்
அல்லது இரத்துச்பசய்யப்படுதல்.

 சவத்தியசாசலயில் தங்கியிருந்து சிகிச்சச பபறும்
விதிமுச யில் அவசர மனநநாய்க்கல்லாத சிகிச்சச
அவர்களுக்கு வழங்கப்படுதல்.
நீங்கள் ஆதரவளிக்கும் நபர் விரும்பாது விட்டாலும், இந்த
நிகழ்வுகள் பற் ி உங்களுக்கு (அல்லது நவப ாரு
உதவியாளருக்கு) அ ிவிக்கப்படும். அந்த நபாின் நமலான
நன்சமக்காக இது இல்லாத, அல்லது பணியாளர்கள்
முயற்சிகள் நமற்பகாண்டிருந்தும், ஒருவருடனும்
பதாடர்புபகாள்ள முடியாத நவசளகள் மாத்திரநம இதற்கான
விதிவிலக்குகளாகும்.

