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CÁCH THỨC ĐỂ XIN TÁI XÉT HOẶC BÃI BỎ
LỆNH QUẢN LÝ TÀI CHÁNH
Tôi cần liên lạc ai?

Chi tiết liên lạc

Nếu một thân chủ muốn lệnh quản lý được tái xét
hoặc muốn cơ quan NSW Trustee and Guardian
(NSWTG)) rút lui không làm quản lý tài chánh nữa, họ
cần hội ý với cơ quan nào đã đưa ra lệnh quản lý. Có
thể đó là Tòa Thượng thẩm (Ban Công lý - Bảo vệ), Tòa
Giám hộ hoặc Tòa Tái xét Sức khoẻ Tâm thần.

Quý vị có thể liên lạc tòa chuyên biệt (tribunal) thích
đáng hoặc tòa án để thảo luận sự việc trước khi nộp
đơn.

Quý vị cần cung cấp thông tin nào?

Queens Square
SYDNEY NSW 2000

Nếu một thân chủ muốn cơ quan Tín thác và Giám hộ
NSW rút lui không làm quản lý tài chánh nữa, họ cần
chứng cớ từ chuyên gia thích hợp như bác sĩ, chuyên
viên tâm lý, hoặc nhân viên xã hội mà có thể cho thấy
rằng thân chủ có khả năng tự quản lý tài chánh của
mình. Thân chủ cũng sẽ phải điền vào một số đơn.
Người nào khác có thể tiếp quản việc quản lý một
tài sản?
Thân chủ có thể yêu cầu Tòa Thượng thẩm hoặc Tòa
Giám hộ chỉ định người nào khác thay vì cơ quan Tín
thác và Giám hộ NSW, để làm quản lý tài chánh cho tài
sản của mình.
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Tài liệu này được Bộ Tư pháp & Tổng Chưởng lý soạn ra nhằm mục đích thông tin tổng quát và tuy đã chăm lo mọi cách về sự chính xác của thông
tin, họ không bảo đảm hoặc có ngụ ý bảo đảm về thông tin này. Thêm nữa, người nhận thông tin này nên tìm cố vấn độc lập cho mình trước khi có
quyết định gì dựa trên thông tin này. 09/09
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