
 
هل بامكانك التبرع أو رعاية أحد نشاطاتنا الدائمة بمبلغ محسوم 

 من الضريبة          
 
 

------------------------------------------------االسم االول 
-- 
 
 
 

 ----------------------------------------------اسم العائلة 
 
 
 

 ------------------------------------------------العنوان 
 
 

 --------الرمز البريدي  ----------------------------الحي 
 

 $           -------------------------تبرعي هو           
 

 
 شيك                 شيك بنكي  استرالي                    

 
 
 

 التبرعات من دوالرين أو أكثر خاضعة للحسم الضريبي          

ء  رجا ل لا رسا برع إ ت ل  ا

ى ل  :      ا

 MHLC (WA) Inc 

PO Box 8078 

Subiaco East WA 6008 
 

أو قم بزيارة موقعنا   0893288012إتصل بنا على رقم 

 www.mhlcwa.org.au  األلكتروني 
 

 

 

Mental Health Law Centre 

Address: 255 Hay Street, Subiaco WA 6008 

Mail: PO BOX 8078, Subiaco East WA 6008 

Telephone: (08) 9328 8012 

FREE CALL STATEWIDE: 1800 620 285 

Facsimile: (08) 6323 3382 

Website: www.mhlcwa.org.au 

Email: reception@mhlcwa.org.au 

 

 

 

@MHLCWA 

 

https://www.facebook.com/MHLCWA/ 

 

https://au.linkedin.com/company/mental-health-

law-centre 

 

Disclaimer of Liability:  

The writer, publisher and the Mental Health Law Centre (WA) 

Inc. disclaim liability as to the reliability and completeness of 

the information in this publication and disclaim any liability for 

action taken or not taken as result of this content or for any 

errors and omissions. It is emphasised that the reader may 

need legal advice in relation to their particular 

circumstances. Current as at November 2015. 

 

 

 
 

  

WHAT WE DO 

 استشارة قانونية مجانية

 تمثيل قانوني مجاني

 معلومات

 تحويالت

مجتمعي قانونيتثقيف   

 مكتبة المراجع

 

http://www.mhlcwa.org.au/
mailto:office@mhlcwa.org.au


 

 

               ؟ النفسيةالقانوني للصحة  المركزهو  ما          1
 

بالموارد يقدم المركز خدمة قانونية مجانية وسرية  رهنا

قانونية متصلة سببيا  مسألة يواجهونالذين  لالشخاص

 بمرضهم النفسي.                   

. حكومي وغير مستقل مجتمعي قانوني مركز هو والمركز

 مجتمع من بالعضوية ترحب معتمدة خيرية مؤسسة ونحن

 بزيارة قم أو بنا اتصل عضوا ولتصبح. الغربية استراليا

االلكتروني موقعنا   

 

     أهدافنا      
 

 الحقوق والمسؤوليات القانونية  تعزيز

 واالجتماعية لالشخاص المصابين بمرض نفسي                                                           

 نفسي بمرض المصابين األشخاص دعم 

 تتعلق قرارات اتخاذ في أوسع بشكل للمشاركة

 .بهم والعناية بعالجهم

 

 

 

                                               النفسية الصحة محكمة

 
 قانونية استشارة 

 و ،النفسية الصحة محكمةامام  تمثيل 

 محكمة  لقراراتالوالية  ادارةمحكمة  مراجعات

 النفسية. الصحة
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              النفسية الصحة قانون

 
في استراليا  النفسيةالصحة  بخدماتقانونية تتعلق  استشارة توفر

  -:الغربية

 االلزامي الوضع 

 النفسية الصحة محكمة 

 سجالت تعديلالوصول الى ملفات/ حرية 

 المرضى حقوق 

 الشكاوي 
 

 

 أخرى قانونية أمور 

 المصابين االشخاص مساعدة نستطيع ان الممكن من

 في التمثيلاو /و قانونية استشارة بتقديم نفسي بمرض

 -:التالية المجاالت

 البداية محكمة الجنائي القانون 
 (Magistrates Court) 

 المسبقةواالدارة والتوجيهات الصحية  الوصاية 

 التمييز قانون 

 المعلومات حرية 

 الجنائيعن الضرر  تعويض 

 المخالفات تنفيذ 

 

  

       التحويالت/المعلومات 2
 

 المعلومات 

 المالئمة لخدمات قانونية بديلة او موارد  التحويالت

 مجتمعية

 قصيرة هاتفية استشارة 
 

 

 القانوني التثقيف
 

 

 حول البسيطة االنجليزية باللغة وموارد معلومات 

 والكتيبات  النشرات ذلك في بما النفسية الصحة قانون

 والملصقات

 إعالميةمواد  ومجموعةتثقيفية  وجلسات محاضرات 

 النفسي المرض حول للقانونيين تقديمية عروض 

 والقانون

 ( الحقوقيين) المتطوعين للطالب تدريبي برنامج

 .المركز في العاملين
 

 

 القانون/السياسة إصالح
 

 المتعلقة والسياسة القانون حول للحكومة طلبات تقديم 

 والوصاية الجنائية والعدالة النفسية الصحة بخدمات

 . واالدارة

 يتعلق فيما والسياسة القانون إصالح واعمال بحوث 3

 عضوية هذا ويشمل. والقانون النفسية بالصحة

 وتاييد ومراقبة التقديمات وتحضير مجتمعية مجموعات

 الصحة وسياسات القانون على تطرأ التي التغييرات

  .النفسية


