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TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ
ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ
THÔNG TIN
GIỚi THIỆU
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG
THƯ VIỆN THAM KHẢO

TRUNG TÂM SỨC KHỎE TÂM THẦN LÀ GÌ?
Tùy thuộc vào tài nguyên, Trung Tâm cung cấp dịch vụ pháp
luật miễn phí và bảo mật cho những người có vấn đề về pháp
luật liên quan đến sức khỏe tâm thần của họ.
Trung tâm là một cơ quan pháp luật cộng đồng, độc lập,
không thuộc nhà nước. Chúng tôi là một tổ chức từ thiện,
đón nhận thành viên từ Cộng Đồng Tây Úc. Để trỏ thành một
thành viên, liên lạc với chúng tôi hoặc thăm viếng trang mạng
của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI
• Quảng bá quyền lợi luật pháp và xã hội và trách nhiệm
của những người có bệnh tâm thần.
• Hỗ trợ cho những người có bệnh tâm thần tham gia ở
phạm vi rộng lớn hơn trong những quyết định về sự điều trị
và chăm sóc cho họ.

ĐẠO LUẬT VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật

• Tin tức và tài nguyên viết bằng tiếng Anh dễ hiểu về Luật
Pháp về sức khỏe tâm thần bao gồm tài liệu mỏng, sách
nhỏ, một áp phích

• Tình trạng không tự nguyện
• Tòa Án Sức Khỏe Tâm Thần
• Truy cập vào hồ sơ/ sửa hồ sơ
• Quyền lợi của bệnh nhân
• Than phiền

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬT PHÁP KHÁC
Chúng tôi có thể hỗ trợ những người có bệnh tâm thần về cố
vấn pháp luật và/hoặc đại diện cho họ trong những lãnh vực
sau đây:
• Luật hình sự (Tòa Án)
• Giám hộ, Quản lý và chỉ thị Y tế Tiên Tiến
• Luật Kỳ Thị
• Tự Do Thông Tin
• Bồi Thường Thương Tích Hình Sự

TÒA ÁN SỨC KHỎE TÂM THẦN

• Thực thi Phạt tiền
•

• Cố vấn pháp luật
• Đại diện tại Tòa Án Sức Khỏe Tâm Thần, và
• Tòa Án Hành Chánh Tiểu Bang tái xét quyết định của Tòa
Án Sức Khỏe Tâm Thần (MHT)

TIN TỨC/GIỚI THIỆU
• Tin Tức
• Giới thiệu nơi thích hợp về Dịch Vụ Luật Pháp Thay Thế hoặc
Tài Nguyên Cộng Đồng
• Cố vấn ngắn hạn qua điện thoại

\

• Các buổi nói chuyện, các buổi học giáo dục,
• Tập hồ sơ thông tin
• Thuyết trinh cho giới hành nghề luật pháp về Bệnh Tâm
Thần và Luật Pháp Chương trinh huấn luyện cho sinh viên
trường luật làm việc thiện nguyện tại Trung tâm

CHÍNH SÁCH/CẢI CÁCH PHÁP LUẬT
• Đệ trinh với Chính Phủ về Luật và chánh sách liên quan đến
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, Tư Pháp Hình Sự, Giám Hộ và
Quản Trị.
• Nghiên cứu, công việc cải cách luật pháp liên quan đến
sức khỏe tâm thần và luật pháp. Điều này bao gồm các
thành viên của cộng đồng, các nhóm, phát triển các đệ
trinh, giám sát và ủng hộ các sự thay đổi về luật sức khỏe
tâm thần và các chính sách.

