Bersediakah Saudara memberikan
sumbangan, yang boleh mendapatkan
potongan pajak, atau mensponsori
salah satu dari kegiatan-kegiatan kami
yang sedang berjalan?

Bantuan hukum secara cuma-cuma
bagi orang yang berpenyakit mental

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

Sebutan (Tn/Ny/Nn) _____
Nama Depan _____________________
Nama Keluarga/Marga ____________________
Alamat ____________________________
Suburb _________________
Kode Pos _____

omissions. It is emphasised that the reader may need legal
advice in relation to their particular circumstances. Current
as at November 2015.

Sumbangan Saya $ ________________
Cek

AMO

Sumbangan $2 atau lebih boleh mendapatkan potongan
pajak.

Silakan mengirimkannya ke: MHLC (WA) Inc
PO BOX 8078, Subiaco East WA 6008

Silakan telepon kami apabila Saudara ingin menghadiri
Seminar gratis mengenai hak Saudara sebagai orang yang
berpenyakit mental.

HUBUNGILAH:
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: office@mhlcwa.org.au
@MHLCWA
https://www.facebook.com/MHLCWA/
https://au.linkedin.com/company/mental-healthlaw-centre

NASIHAT HUKUM SECARA CUMACUMA
REPRESENTASI HUKUM SECARA
CUMA-CUMA
INFORMASI
SURAT RUJUKAN
PENDIDIKAN HUKUM KEPADA
KOMUNITAS

APAKAH THE MENTAL HEALTH LAW
CENTRE (MHLC= PUSAT HUKUM
KESEHATAN MENTAL) ITU?

Tergantung pada sumber daya, MHLC menyediakan
layanan bantuan hukum secara gratis dan bersifat rahasia
kepada orang yang mempunyai masalah hukum dengan
penyebabnya yang berkaitan dengan penyakit mental.
MHLC adalah pusat bantuan hukum komunitas yang
independen dan non-pemerintah. Sebagai suatu badan
amal, dengan struktur Asosiasi Inkorporasi, dengan segala
senang hati kami menerima keanggotaan dari komunitas
Western Australia. Untuk menjadi anggota kami, silakan
hubungi kami atau kunjungilah website kami.

TUJUAN KAMI
• Mempromosikan hak dan tanggung jawab orang yang
berpenyakit mental secara legal dan sosial.
• Membantu orang yang berpenyakit mental agar dapat
lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
mengenai pengobatan dan perawatan mereka.

UNDANG-UNDANG KESEHATAN MENTAL
Kami memberikan nasehat hukum yang berkaitan dengan
layanan kesehatan mental di WA:

• Ceramah, temu-wicara pendidikan dan kit informasi.

• Mental Health Tribunal

• Presentasi kepada himpunan advokat mengenai penyakit
mental dan undang-undangnya

• Akses ke Rekam Medis (=data medis yang disimpan)
/mengubah datanya.
• Hak-hak pasien

REFORMASI HUKUM/KEBIJAKAN
MASALAH HUKUM LAINNYA
Kami bisa membantu orang yang berpenyakit mental
dengan memberikan nasehat hukum dan/atau
menyediakan representasi di bidang sebagai berikut ini:
• Hukum Kriminal (Magistrate Court: Pengadilan Rendah)
• Perwalian/Pengampuan (Guardianship), Pengelolaan
Harta (Administration), dan Surat Instruksi Kesehatan Di
muka (Advance Health Directives).
• Undang-undang Diskriminasi

• Penegakan Hukum atas denda-denda (Fines
Enforcement).
•

• Nasehat hukum

INFORMASI/RUJUKAN-RUJUKAN

• Representasi di depan The Mental Health Tribunal (MHT:
Tribunal Kesehatan Mental), dan

• Informasi

\

• Progam penyuluhan bagi mahasiswa (hukum)
sukarelawan yang bekerja di MHLC.

• Pengaduan.

• Kompensasi Cedera Kriminal

• Peninjauan kembali oleh State Administrative Tribunal
(Tribunal Administratif Negara Bagian) atas keputusankeputusan MHT.

• Informasi dan sumber daya informasi dalam Bahasa
Inggris yang sederhana mengenai undang-undang
kesehatan mental, termasuk brosur, pamflet dan poster.

• Status rawat paksa

• Kebebasan Informasi

TRIBUNAL KESEHATAN MENTAL

PENDIDIKAN HUKUM

• Rujukan yang pantas/sesuai ke layanan hukum alternatif
atau sumber daya komunitas
• Nasehat yang singkat melalui telepon

• Penyampaian saran kepada pemerintah tentang
undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan
layanan kesehatan mental, sistem peradilan pidana,
perwalian/pengampuan dan pengelolaan harta
(Administration).
• Riset, reformasi hukum dan pembuatan kebijakan yang
berkaitan dengan kesehatan mental dan undangundang tersebut. Ini termasuk keanggotaan dari
kelompok-kelompok komunitas, perkembangan dari
saran-saran yang sudah disampaikan, memantau
perubahan-perubahan atas undang-undang dan
kebijakan kesehatan mental dan menyampaikannya ke
publik.

