
நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள்: 

எவ்வாறு ஒரு நியமனத்தை 

மமற்ககாள்வது அத்துடன் 

அது எைதனக் கருதுகிறது 

ஒருவதை எவ்வாறு உங்கள் நியமிக்கப்பட்ட 

ஆளாகக்குவது அத்துடன் இது 

எைதனக்கருதுகிறது குறித்ை ைகவல்கதள 

இந்ைப் பிைசுைம் ைருகிறது. உளநலச் சட்டம் 

2014 இன் கீழ் நியமிக்கப்பட்டவர்களின் 

பங்களிப்பு மற்றும் அவர்களது  உாிதமகள் 

பற்றிய ைகவல்கதளயும் இது வழங்குகிறது. 

12 ஏ படிவத்ைில் ஒப்பமிடுவைன் மூலம் குறித்ை நபாின் 

நியமிக்கப்பட்ட ஒருவைாக இருக்க நீங்கள் 

இணங்குகிறீர்கள்.  

அந்ை மநாயாளாின் சிகிச்தச, கவனிப்பு கைாடர்பான 

விடயங்கள் பற்றிய ைகவல்கதளப் கபறுவைற்கும், அைில் 

ஈடுபாடு ககாள்ளவும் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக நீங்கள் 

ைகுைியுதடயவைாவீர்கள். குறிப்பிட்ட சில விடயங்களில் 

உங்கதள ஈடுபடுத்துவமைா அல்லது குறிப்பிட்ட சில 

விடயங்கதள உங்களுடன் பகிர்ந்துககாள்வமைா 

மநாயாளாின் சிறப்பான நன்தமக்காகாது என 

மநாயாளாின் மன மநாய் மருத்துவர் முடிவுகசய்ைாலன்றி, 

பணியாளர் இந்ைத் ைகவலுடன் உங்கதளத் கைாடர்பு 

ககாள்வார். 

இனிமமலும் நீங்கள் மநாயாளியின் நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக 

இருக்ககமாட்டீர்கள் என்பைதன எழுத்ைில் அறிவித்து, 

இைதனக் தககயழுத்ைிடுவைன் மூலம் நீங்கள் எந்ை மநைமும் 

நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக இைாஜினாமாச் கசய்யலாம்.  

நீங்கள் இனிமமல் நியமிக்கப்பட்ட ஆள் அல்ல என்பதை 

ஒரு பணியாள் உறுப்பினருக்கும் கைாியப்படுத்ை மவண்டும். 

ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக, நீங்கள் மநாயாளாின் 

‘ைனிப்பட்ட உைவியாளர்களில் ஒருவைாவீர்கள்’ மற்றும் 

மநாயாளருதடய பைாமாிப்பாளர் அல்லது கநருங்கிய 

குடும்ப உறுப்பினருக்குாிய அமை உாிதமகதளக் 

ககாண்டிருப்பீர்கள். ைனிப்பட்ட உைவியாளர்களின் 

உாிதமகள் பற்றி அைிகளவில் அறிந்துககாள்ள, ‘ைனிப்பட்ட 

உைவியாளருக்கான ைகவல்கள்’  ைதலப்புடனான  

பிைசுைத்தைப் பார்க்கவும். 

நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள்:  எவ்வாறு ஒரு நியமனத்தை 

மமற்ககாள்வது அத்துடன் அது எைதனக் கருதுகிறது 

மமலும் ைகவல்கள் 

இந்ைப் பிைசுைத்ைிலுள்ள ைகவல்கள், உளநலச் சட்டம் 

2014 இல் விபாிக்கப்பட்ட சட்டங்களுடன் 

கைாடர்புதடயைாகும்.  

 பாிமசாைதன ஒன்றிற்காக மனமநாய் 

தவத்ைியருக்குச் சிபாாிசு கசய்ைல் 

 ைங்கிச் சிகிச்தசகபறும் மநாயாளருக்கான 

வழிமுதறகள். 

 சமூகச் சிகிச்தச வழிமுதறகள் 

 ைானாக விரும்பி வரும் மநாயாளருக்கான ைகவல்கள் 

 மன வருத்ைத்ைிற்கான மருத்துவத்தைப் கபறுைல் 

 ைனிப்பட்ட உைவியாளர்களுக்கான ைகவல்கள் 

 நியமிக்கப்பட்டவர்கள்: நியமனம் கசய்வது எவ்வாறு 

அத்துடன் அைன் அர்த்ைம் என்ன. 

ஏதனய பிைசுைங்கள் கிதடக்குமிடம்: 

 உள நல நியாய மன்று 

 உள நல ஆைைவு மசதவ 

 உள நல சட்ட நிதலயம் 

உள நல சட்டம் 2014 பற்றி அைிக ைகவல்களுக்கும், 

ஏதனய வழி வதககளுக்கும் வருதக ைைவும், மன நல 

ஆதணய இதணயத்ைளம்: www.wa.gov.au 

or phone (08) 6272 1200 
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பைாமாிப்பாளைதும், கநருங்கிய உறவினைதும் பங்களிப்பு  

நன்கு அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒரு மநாயாளாின் 

சிகிச்தசயிலும், பைாமாிப்பிலும் அவர்கள் ைகவல் கபறவும், 

ஈடுபடுத்ைப்படவும் உாிதமயுதடயவர்களாவர். 

உங்கதளக் கவனிப்பவர் அல்லாை அல்லது கநருங்கிய 

உறவினைல்லாை யாமைா ஒருவர் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடும் 

(உைாைணமாக ஒரு நண்பர்), ஆனால் உங்கள் சிகிச்தசயிலும், 

பைாமாிப்பிலும் அவர்களுக்கு  ஒரு பங்களிப்பு இருக்கிறது 

என்பது உங்களுக்கு முக்கியமாகும்.  

உங்களது நியமிக்கப்பட்ட ஆளின் கபாறுப்பு 

நீங்கள் மநாயாளியாக இருக்கும்மபாது, உங்களது 

உாிதமகள் நிதல நிறுத்ைப்படுவைதனயும், உங்களது 

மைதவகளும் விருப்புக்களும்  கவனிக்கப்படுவதை 

உறுைிகசய்வைற்கு உங்களுக்கு உைவுவதுைான் உங்களது  

நியமிக்கப்பட்டவாின் கபாறுப்பாகும். 

சிகிச்தசக்கான கைாிவுகள் மற்றும் பைாமாிப்பு அத்துடன் 

உங்களுக்கு ஆைைவு வழங்குவைதன  எண்ணிப்பார்ப்பது 

அடங்கலாக உங்கள் நியமிக்கப்பட்ட ஆள்  வழக்கமாக 

உங்கள் சிகிச்தச மற்றும் பாைாமாிப்பில் ஈடுபடுத்ைப்படுவார். 

பின்வருவன பற்றிய ைகவல்கள் உங்கள் நியமிக்கப்பட்ட 

ஆளுக்கு வழங்கப்படும்: 

 உங்கள் மனமநாய், சிகிச்தச மற்றும் பைாமாிப்புக்கான 

கைாிவுகள் அத்துடன் வழங்கப்படும் ஏைாவது 

சிகிச்தசக்கான உங்கள் பைில்கள் 

 கட்டாய சிகிச்தசக் கட்டதள பிறப்பிக்கப்பட்டைற்கான 

காைணங்கள் 

 உங்கள் மைதவகதள நிதறவு கசய்யக் கிதடக்கும் 

மசதவகள். 

மன மநாய் தவத்ைியர், இது உங்கள் மமலான நன்தமக்குத் 

ைகாது எனக்கருைினால், உங்கள் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுக்குச்   

சில குறிப்பிட்ட விடயங்கதள அறிவிக்கமவா/ அவதை அைில் 

ஈடுபடுத்ைமவா மாட்டார். 

ஒரு நியமனத்தை யார் கசய்ய முடியும்? 

ஒரு குழந்தை உட்பட எந்ை ஒரு நபரும்  ைமது நியமிக்கப்பட்ட 

ஆளாக, யாைாவது ஒருவதை நியமிக்கலாம்.  ஆனாலும், 

நியமனம் என்றால் என்ன, அது எைதனக் கருதுகிறதுகவன  

நீங்கள் விளங்கிக்ககாள்ளக்கூடியவைாக இருக்க மவண்டும். 

யாதை நீங்கள் நியமிக்கலாம்? 

உங்களுதடய நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக  இருக்குபடி நீங்கள் 

விரும்பிய எவதையும் நீங்கள் மகட்கலாம். எவ்வாறாயினும் 

அவர்கள் 18 அல்லது அைனிலும் கூடிய 

வயதையுதடயவைாயிருத்ைல் அவசியம்  என்பதுடன் 

நியமனத்தை அவர்கள்  ஏற்கமவண்டும்.   

எவ்வாறு ஒரு நியமனத்தைச்  கசய்வது 

நியமனம் ஒன்தறச் கசய்வைற்கு -  12 ஏ படிவம் ஒன்றிதன - 

நியமிக்கப்படுபவதைப் கபயர்குறிப்பிடல் - நீங்கள் பூர்த்ைி 

கசய்யமவண்டும். இந்ைப் படிவத்ைின் பிைைி ஒன்தற நீங்கள் 

ஊழியர்களிடம் மகட்கலாம் , அல்லது www.mhc.wa.gov.au  

இலிருந்து ஒரு பிைைிதயப் கபறலாம். 

நீங்கள் மற்றும் உங்களால் நியமிக்கப்பட்டவர், இருவரும்  

இந்ைப் படிவத்ைில்  ஒப்பமிடமவண்டும் அத்துடன் உஙகள் 

இருவைது தககயாப்பங்களும் சான்றளிக்கப்பட மவண்டும். 

ஒரு மருத்துவர், ைாைி, மருந்துக்கலதவயாளர், ஆசிாியர், 

சமாைான நீைிவான் சான்றளிக்க அைிகாைம் கபற்றவர்களில் 

அடங்குவர். 

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/_files/

Professions_witness_statutory_declarations.pdf 

நியமனம் பற்றி சிகிச்தச வழங்கும் மசதவ க்கு நீங்கள் 

அறிவிக்க மவண்டும். பணியாளாின் உறுப்பினர் ஒருவர் 

உங்கள் நியமனப் பத்ைிைத்ைின் ஒரு பிைைிதய எடுத்து 

உங்களது மருத்துவ அறிக்தகயுடன் தவப்பார். 

எவ்வாறு ஒரு நியமனம் முடிவுக்கு வைலாம்? 

உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட மவண்டிய ஏதனய 

உாிதமகளுக்கு மமலாக. 

1. எந்ை மநைத்ைிலும், எப்படியாயினும் ஒரு நியமனத்தை 

நீங்கள் முடிவுக்குக் ககாண்டு வைலாம் (உைாைணமாக 

குறித்ை நபர் இனிமமல் உங்களது நியமிக்கப்பட்டவைல்ல 

என பணியாளருக்குச் கசால்வைன் மூலம்). 

2. ஒரு புைிய நியமனத்தை மமற்ககாள்வைன் மூலமும் நீங்கள் 

அந்ை நியமனத்தை முடிவுக்குக் ககாண்டுவைலாம். 

3. எந்ை ஒரு காைணத்ைிற்காகவும் உங்கள் நியமிக்கப்பட்ட 

ஆள் இைாஜினாமாச் கசய்யலாம்; அதை அவர் எழுத்ைில் 

ைைமவண்டும். 

4. நியமிக்கப்பட்டவர்  ைனது கபாறுப்தப நிதறமவற்ற 

முடியாைவைாக அல்லது எைிர்மதறயான ைாக்கத்தை 

உங்கள்மீது ஏற்படுத்துவைாக ஒரு உளநல ைீர்ப்பாயம் 

முடிவுகசய்ைால் அந்ை நியமனத்தை அது முடிவுறுத்ைலாம். 

நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ைகவல்கள் 

அவர்கள் ஒரு மநாயாளைாக இருக்கும்மபாது அவர்களின் 

உாிதமகள் நிதல நிறுத்ைப்படுவைதனயும், அவர்களின் 

மைதவகள், விருப்பங்கள்  கவனிக்கப்படுவதையும் 

உறுைிகசய்வைற்கு உைவுவதுைான்  உங்கதள 

நியமித்ைவருக்கு ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஆளாக, உங்களது 

கபாறுப்பாகும். 

நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள்:  எவ்வாறு ஒரு நியமனத்தை 

மமற்ககாள்வது அத்துடன் அது எைதனக் கருதுகிறது 

http://www.mhc.wa.gov.au

