اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده و ﻧﻣﺎﯾﻧده

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯽآرﺗﯽ از ﮐﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرم؟
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯽآرﺗﯽ ،اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ در طول روﻧد
ﺳﯽآرﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺑﯾﺎﺑﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯽآرﺗﯽ از
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ از طرف ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﮐﯾﺳت؟
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را در ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﯾﺎری دھد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد:
•

ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری دھد ﻣﻧظم ﺑﺎﺷﯾد

•

ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﮐﻧد

•

ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎطﻔﯽ دھد

•

ﺷﻣﺎ را در ﭘر ﮐردن ﻓرمھﺎی آﻧﻼﯾن ﯾﺎری دھد

ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺷروع ،در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎری دھد ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﻋﮭدهی ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﯾﺳت؟
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﺎز اﺳت از طرف ﺷﻣﺎ در ﺳﯽآرﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽﺗواﻧد:
•

از طرف ﺷﻣﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ھرآﻧﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺷﻣﺎ ﺗواﻓق ﮐرده اﺳت ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﯾد.

•

دﻋوی ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕذارد

•

از طرف ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﮫی رﺳﯾدﮔﯽ و اﺳﺗﻣﺎع دﯾوان ﺻﺣﺑت ﮐﻧد

ﻻزم اﺳت طرﻓﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺷﺧﺻﺎ ً در طول ﻣدت ﺗﺳﮭﯾل ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد
ﮐﺎﻣﻼً ﻣطﻠﻊ ﺷود و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﻋذر او را ﺑرای ﻋدم اﻧﺟﺎم ﻣوارد ﻓوق ﺑﭘذﯾرد.

ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺗداول
آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان ﺑرای دﻋوی ﺳﯽآرﺗﯽ وﮐﯾل ﮔرﻓت؟
ﺑﻠﮫ ﻣﯽﺗوان وﮐﯾل ﮔرﻓت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﯾﺎ اﮔر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺳﺗﯾد،
وﮐﯾل ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻘش آن ﻧﻣﺎﯾﻧده را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.

اﮔر از وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺳﯽآرﺗﯽ ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﭘروﻧده ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﭘس ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺳر و ﮐﺎر دارﯾد از آدرس اﯾﻣﯾل و
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر از وﮐﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ،او ﻣﯽﺗواﻧد از طرف ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .ﻗﺎﻋدهی ﮐﻠﯽ آن اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون درﺧواﺳت ﻣﺟوز از ﺳﯽآرﺗﯽ ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺻﻐﯾر ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ از ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ
دارای اھﻠﯾت ﻧﺑﺎﺷﯾد.
آﯾﺎ ﺑرای داﺷﺗن ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟور اﺳت؟
ﺧﯾر .ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده داﺷﺗن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوز ﻣﺎ ﻧدارﯾد .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﻋﮭدهی ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد؟
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ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑﺎ دﻗت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺗﺎن ﻣرﺑوط اﺳت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﮔر
ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔر اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺧوب ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن از ﭘس آن ﺑر ﻣﯽآﯾد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اراﺋﮫی اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﺗﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن از ﻣوﺿوعھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در روﻧد ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﺑﺎﺧﺑر ﺷود.
ﺑﺎﯾد اطﻼع ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن ﺑﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل دﻋوی ھم راﺑطﮫ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد ،در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺎری دادن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده دﺷوار ﮐﻧد.
ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻧﺗﯾﺟﮫی دﻋوی ﺷﻣﺎ ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﺑﺑرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎن
دﯾﮕری ﮐﮫ از اﯾن دﻋوی ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﯽﺑرﻧد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﮏﮐﻧﻧدهﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
ﻗﺎﻋدهی ﮐﻠﯽ آن اﺳت ﮐﮫ طرفھﺎی دﻋوی ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟزء ﯾﮏ دﺳﺗﮫی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﮔرﻓﺗن ﻣﺟوز ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺟﺎزﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟزء ﯾﮑﯽ از ﮔروهھﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدهﮔرﻓﺗن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟوز
دھد.
ﭼطور ﺑﺎﯾد از ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﺑرای داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻧم؟
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗن را ﻧدارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای آن درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﮐﻧﯾد .اﯾن
ﮐﺎر را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در درﺧواﺳت اوﻟﯾﮫی ﺧود ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼف ،و ﯾﺎ ﺑﻌدھﺎ در روﻧد ﺳﯽآرﺗﯽ و ﺑﺎ ﭘر ﮐردن و اراﺋﮫی
ﻓرم درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧدهی ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺟﮭت اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﻧﻣﺎﯾﻧده ،ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد:
•

طرفھﺎی دﯾﮕر دﻋوی ھم ﻧﻣﺎﯾﻧده دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؛ و اﮔر دارﻧد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدهی آﻧﮭﺎ وﮐﯾل اﺳت ﯾﺎ از وﮐﯾل ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮔﯾرد ﯾﺎ ﺧﯾر.

•

ﺗﻣﺎم طرفھﺎی دﻋوی ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ﻓرد ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷد.

•

ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻋداﻟت و اﻧﺻﺎف ،طرف دﻋوی ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اﮔر ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻧﻣﺎﻧﯾده داﺷﺗن را رد ﮐرد ،اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾوان اﺗﺧﺎذ ﺷود .و
اﮔر ﺳﯽآرﺗﯽ ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد در طول روﻧد ،اطﻼﻋﺎت را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد
ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﯾد.
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ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﺷد؟
•

وﮐﯾل دارای ﭘرواﻧﮫی ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓردی ﮐﮫ زﯾر ﻧظر ﯾﮏ وﮐﯾل ﺳﺎﮐن اﺳﺗﺎن ﺑﯽﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.

•

ھﻣﺳر ،ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓق ﮐﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﺷد.

•

ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود و دﯾوان او را ﻣﺟﺎز ﺑداﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗن ھﺳﺗﻧد؟
در ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی زﯾر ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺳﺗﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﺧواﺳت از ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز وﯾژه ﻧدارﯾد:
ﮐودﮐﺎن )زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯽﺳﯽ ،ﮐودک ﻓردی اﺳت ﮐﮫ زﯾر  19ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(
ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﮐودک ﺑﺎﯾد در روﻧد ﺳﯽآرﺗﯽ از طرﯾق ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻓردی  19ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﺳن ﺗر اﺳت .ﻣﺎدر ،ﭘدر
ﯾﺎ ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در دﻋوی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ
ﻗﯾﻣﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺎﻟف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫی اﻣﺿﺎ ﺷدهای ﺑﮫ دﯾوان اراﺋﮫ ﮐﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او:
•

از اﺧﺗﯾﺎر ﻻزم ﺟﮭت اﻗدام ﺑرای آن ﮐودک ﺑرﺧوردار اﺳت و

•

در آن دﻋوی ﺑﺎ ﮐودک ﻣزﺑور ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧدارد.

اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺧواھد ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻗﯾم ﻋﺎم و اﻣﯾن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد.

ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدهای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑدون درﺧواﺳت ﻣﺟوز از دﯾوان ﺑرای آﻧﮭﺎ اﻗدام ﮐﻧد.
اﮔر دﻋوی ﻣﺷﺗﻣل ﺑر آﺳﯾب ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻓردی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﯾر ﻧظر وﮐﯾل ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻗﯾم ﻋﺎم و ﯾﺎ اﻣﯾن ﺑﺎﺷد.

اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ )ﻣﺣﺟور(
در دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣدﻧﯽ ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای اﻓراد ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
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ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻘﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺧص ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ ﺑرای درک اھﻣﯾت و ﻋواﻗب ﺗﺻﻣﯾم ھﺎﯾش ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود .اﯾن اﻣر ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ ﺑرای
درک اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط اﺳت.
ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺑرﺧﯽ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ را ﻧﺗواﻧد
ﺑﮕﯾرد .ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ دارای اھﻠﯾت ،و در ﻣواﻗﻊ دﯾﮕری ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ﺑﺎﺷد.
ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻓرد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ در روﻧد ﮐﺎر ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد  19ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ
ﻣﺳن ﺗر ﺑﺎﺷد.
ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در دﻋویھﺎی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣوﻣﺗش را دارد ،ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫی اﻣﺿﺎ ﺷدهای ﺑﮫ دﯾوان اراﺋﮫ ﮐﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او:
•

از اﺧﺗﯾﺎر ﻻزم ﺟﮭت اﻗدام ﺑرای آن ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ و ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و

•

ﺑﺎ ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ و ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻗﯾﻣوﻣت اوﺳت ،ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧدارد.

اﮔر ﮐﺳﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﺷود ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻗﯾم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻗﯾم ﻋﺎم و اﻣﯾن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد.

ﻧﻣﺎﯾﻧده
اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اھﻠﯾت ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدهای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑدون درﺧواﺳت ﻣﺟوز از دﯾوان ﺑرای آﻧﮭﺎ
اﻗدام ﮐﻧد.

ﺣﺗﯽ اﮔر در اﯾن ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟﯾد ،ﺑﺎز ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد .ﺳﯽآرﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در اﯾن ﻣورد ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد.

اﮔر ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﺑرای ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرات دﻋﺎوی اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﭼطور؟
طﺑق ﻗواﻧﯾن ﺳﯽآرﺗﯽ ،ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮐﮫ در دﻋﺎوی ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﺑرای ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد
درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طرف دﻋوی ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﯾﻣﮫﮔری ﮐﮫ در دﻋوی ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﯾﮑﯽ از طرفھﺎ اﺳت ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﺎرﮔزار ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﻌﺗﺑر ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ و ﯾﺎ
ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﯾﺎ اﻋﺿﺎی دﯾوان ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺟوز ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.

آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟
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ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طرف دﻋوی ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از
طرف آﻧﮭﺎ در روﻧد ﺣل اﺧﺗﻼف اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .ﻗواﻧﯾﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ از طرﯾق ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻗدام ﮐﻧﻧد.
طرفھﺎی دﻋوی ﮐﮫ ﺷرﮐﺗﯽ ،ﺷراﮐﺗﯽ و ﯾﺎ از ﺷﮑلھﺎی دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روشھﺎی زﯾر اﻗدام ﮐﻧﻧد:

ﺷرﮐتھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﺟﺎز از ﺷورای اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺟﺎز

ﺷراﮐت
ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺟﺎز

ﺷﺧﺻﯾت ﻏﯾر ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ از ﻋﻧوان ﺗﺟﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد
ﺗوﺳط ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﯾﺎ ھر ﮐدام از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺟﺎز
ﻓردی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷرﮐت ،ﺷراﮐت و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻗدام ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺟوز آن
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طرف دﻋوی را در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل روﻧد دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣﻘﯾد ﻧﻣﺎﯾد.
درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ھر طرف دﯾﮕر ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻧﯾز ﺑرای داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﯾد از ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﻣﺟوز ﮐﻧﻧد.

آﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣرا ﯾﺎری ﮐﻧﻧد دارﯾد؟
ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺣﻘوﻗﯽ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫی اوﻟﯾﮫ
را ﻣرور ﮐﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ) Lawyer Referral Serviceﺑﯽﺳﯽ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر از ﭘس ھزﯾﻧﮫھﺎی وﮐﯾل ﺑر
ﻧﻣﯽآﯾﯾد ،ﺑﮫ  Access ProBono websiteو ﯾﺎ  ClickLaw Helpmapﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد در ﻣﺣﻠﮫی
ﺷﻣﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ وﮐﻼﯾﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑرای طرح ﭘرﺳشھﺎی ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺎﻧﮫھﺎی آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ﻣﺎﻟﮑﺎن
اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ وﻧﮑوور آﯾﻠﻧد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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