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Advance Care Planning 
 خیاراتي رعایتي،

 
 إذا تعرضت إلصابة مفاجئة أو مرض خطیر، من الذي یمك

 أن یعرف اختیاراتك فیما یتعلق بالرعایة الصحیة؟
 
 

 ؟المقصود بالتخطیط المسبق للرعایةما 
  الصحیة. رعایتكت بشأن ااتخاذ قرار یصعّب علیك العمر أو المرض أو حادث ماقد 

  التخطیط المسبق للرعایة یعني التفكیر واتخاذ القرارات اآلن لكي توجھ مسار رعایتك الصحیة في المستقبل. 

 التخطیط الُمسبق ما یلي:قد یعني 

 الذین تثق فیھم واألشخاصمع المقربین إلیك  تكالصحیة وجودة حیا تكمناقشة خیارات رعای •

 االختیارات الخاص بكتدوین خیاراتك في بیان  •

 التوكیل الرسمي الدائم الخاص بكفي  اتالقرارباتخاذ اختیار وتحدید األشخاص المفوضین  •

 .المسبقة فیما یتعلق بصحتك اتالتوجیھإكمال  •

 

ً ینبغي أن تخطط  الماذ  ؟مسبقا
  لكي:

 رغباتكتكون العالجات والرعایة التي تتلقاھا متماشیة مع  •

 التخاذ قرارات صعبة نیابة عنك دون معرفة ما كنت أنت لتختارال یضطر أحبابك  •

 ي وقت األزمات فقط. فالصحیة  المتعلقة برعایتك قراراتالال تُتُخذ  •

 
 فمن األھمیة، إذا كنت على درایة تامة بما تود أن یحدث في المستقبل

 .خططك ورغباتك تعل عنأن  بمكان
 

  



. أكمل أمنیاتكسّجل 
یط مستندات التخط

 المسبق للرعایة الیوم.
 

 ا أن یحدث فرقً 
 عالجك مع عائلتك وأصدقائك  وخیاراتالفرصة لمناقشة قیمك ومعتقداتك  المسبقسیمنحك التخطیط  •

 لك.الرعایة الصحیة  ومقدمي

 . نیابة عنكعلى انتقاء خیارات الرعایة والعالج  الصحیةالرعایة  ومقدميعائلتك  ذلك یساعدس •

 ا عند تقدیم الرخصوصً ، بشأن الرعایة الصحیة والعنایة الشخصیةسیساعدك على توثیق ما ترغب بھ  •
 .عایة في مراحل العمر األخیرة

 یساعد في ضمان احترام رغباتك. قد •

   یمكن أن یوفر أیًضا راحة البال لك ولعائلتك وألصدقائك.  •

 
 كافة خدمات الرعایة الصحیة على المسبق للرعایةتخطیط الیسري 

وأخذھا رغباتك معرفة خدمات الرعایة الصحیة لضمان  جمیعإلى معك  التخطیط المسبق للرعایةوثائق أن تأخـذ یمكنك 
 بعین االعتبار. 

   علیھا. قد تحصل وأي خدمة صحیة أخرى  العائلةوطبیب  یًضا المستشفیات الحكومیة والخاصةأیشمل ذلك 

 

 ھل أنت مستعد للبدء؟
 ومن باستطاعتھ اتخاذ قرارات نیابة عنك.  فیما یتعلق بصحتك في المستقبلخیارات ما تفّضلھ من فكر فی •

 المحتملة مع طبیبك. لرعایة الصحیة المستقبلیةا حاالتناقش  •

 المستقبل مع عائلتك وأصدقائك. في صحیة  خیارات عما تفّضلھ منتحدث  •

 .ا بھحط عائلتك وأصدقائك علمً أخیاراتك الصحیة المستقبلیة و اتخذ قراًرا بشأن •

 لك في حال عدم مقدرتك على تمثیل نفسك. ثّ كي یمفوض شخًصا تثق بھ  •
 

 الخطوات التالیـة اختیاریة: 

 توجیھات مسبقة و / أو دائم  كمال بیان االختیارات و / أو توكیل رسميمن خالل إسجل قراراتك  •
  تتعلق بصحتك

والمستشفى الطبیب الممارس العام ) وأعط نسًخا من وثائقك للـذین تثق بھم (مثل أفراد عائلتك وأصدقائك المقربین •
 الـذي تذھب إلیھ عادةً المحلي 

مبكرة بنسخ من وثائقك كي یتم إدراجھا في سجل مستشفیات والیة المسبق للرعایة الصحیة ال تخطیطال زّود مكتب •
 كوینزالند 

 قم بمراجعـة دوریة لوثائق التخطیط المسبق للرعایة.  •
 
 
 
 
 

 لتخطیط المسبق للرعایة أمر طوعي 
 ً  یمكنك تغییر رأیك وخططك و ،تماما

 (والوثائق القانونیة الخاصة بك) 
 . على ذلكقادر  أنتفي أي وقت طالما 



 االختیاراتبیان 
تتعلق تخاذ قرارات اكما أنھا تساعد المحیطین بك على ، ذه الوثیقة على أمنیاتك وقیمك ومعتقداتكھـتركز 

تمنح وھذه الوثیقة تمنحك . تخاذ ھذه القرارات بنفسكاالصحیة نیابة عنك إذا كنت غیر قادر على برعایتك 
تخطیط المكتب مع ارات الخاص بك أو تحدث لكي تكمل بیان االختیمع طبیبك تحدث  أحبائك الطمأنینة.

لكتروني التالي: لرعایة الصحیة أو قم باالطالع على الموقع اإلالمسبق ل
www.mycaremychoices.com.au. 

 *توكیل رسمي دائم
(یمكنك أن تفوض أكثر من شخص واحد) التخاذ أو األصدقاء  تفوض أحد أفراد األسرة قانونیةوثیقة ھي 

لكتروني اإلاالستمارات على الموقع  تتوفرذلك. ب القیام عندما تكون غیر قادر علىنیابة عنك رات مھمة اقر
 .، أو یمكنك التحدث مع محامیك أو إلى الوصي العامwww.justice.qld.gov.auالتالي: 

 *توجیھات مسبقة حول الصحة
دة في وقت قد ال ھ مستقبل رعایتك الصحیة في مواقف محدّ تك وتوجّ اقرار تنّص على قانونیةوثیقة ھي 

لكتروني اإلاالستمارات على الموقع  تتوفرطبیبك.  اعلیھأن یوقع . ینبغي فیھ یكون باستطاعتك التواصل
 .www.justice.qld.gov.auالتالي: 

 

بالتخطیط  تبدأان  أبًدالیس من المبكر 
حتى لو في المستقبل الصحیة  لرعایتك

من ھـذه  . وكجزءبصحة جیدة تتمتع كنت
یمكنك أن تمأل ، المسبقة الخطة الصحیة

 االستمارات التالیة:
 

 فكّر اآلن،
 وخطط فوًرا، من 
 أجل راحة البال 

 .في المستقبل 
 

إذا أُتیح مترجٌم شفھيٌّ أو تحریريٌّ لتوقیع وثیقة التّوجیھات المسبقة : الّرجاء مالحظة ما یلي
أو وثیقة التوكیل  Advanced Health Directive (AHD)الخاصة بالحالة الصحیة 

 : فینبغي للمترجم Enduring Power of Attorney (EPOA)الّدائم 
 

ًال لدى الھیئة الوطنیة العتما • د المترجمین التّحریریین والّشفھیین أن یكون مترجًما مؤھًال مسجَّ
National Accreditation Authority for Translators and Interpreters  

: االستمارات متاحة على الموقع التّالي. أن یمأل استمارة تعّھد المترجم •
www.justice.qld.gov.au. 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 
 

http://www.mycaremychoices.com.au/
http://www.justice.qld.gov.au/


 لرعایة ل المسبق تخطیطالمكتب 
  

 تصل بناا
 

خدمات التّرجمة الّشفھیة متاحة أثناء ساعات الّدوام الستحصال المعلومات أو الموارد الخاصة بـ 
 : في كوینزالند) التّخطیط المسبق لتقدیم العنایة(

  ۱۳ ۱٤ ٥۰اتّصل بالرقم  •

 قُّل اللغة التي تتحّدثھا  •

 على الّرقم Advance Care Planning (ACP)اطلْب وصلك بمكتب التّخطیط المسبق لتقدیم العنایة  •
۲۲۷ ۰۰۷ ۱۳۰۰.  

 
 

تذكر أن ترسل إلینا 
وثائق نسخة من 

التخطیط المسبق 
.الخاصة بك للرعایة  

 

1300 007 227 

1300 008 227 

PO Box 2274 Runcorn Qld 4113 
acp@health.gov.au 

www.mycaremychoices.com.au 

 طبیبك وعائلتك وأصدقائك والقریبین منك برغباتك أخبر
منح یو منحكیرغباتك س اإلعالن عن ، لكنإذا أصبحت على غیر ما یرامعما یمكن حدوثھ  كالمیصعب القد 

 رغباتك. لمعرفة أنھ سیتم احترامالمقربین إلیك راحة البال 

 ما یلي:ب القیامنحن موجودون من أجل مساعدتك. فنحن نستطیع 

 إرسال حزمة معلومات إلیك •

 سئلتك عبر الھاتفأالرد على  •

 للرعایة في منطقتكالمسبق ص الذي یمكنك التحدث إلیھ بشأن التخطیط الشخإرشادك إلى  •

 .*مستشفیات كوینزالندفي الصحي  كلرعایة الخاصة بك لسجلالمسبق لتخطیط الإضافة وثائق  •
 

  منحھم راحة البال.ی ولرعایة أسھل بكثیر مما كانوا یعتقدون. فھأن التخطیط المسبق ل جد الكثیر من الناسی

 باعتبارك  –إذا أردت أن تحفظ وثائق التخطیط المسبق للرعایة الخاصة بك في "السجل الصحي الخاص بي" فقط، فلیس باستطاعة أحد سواك  *
 www.myhealthrecord.gov.au. الموقع  تحمیلھا عبر -مالك السجل 
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