
 Legal Aid يمكن لـ
Ontario )هيئة 

المساعدات القانونية 
بأونتاريو( مساعدتك.
نقدم الخدمات القانونية لسكان أونتاريو المؤهلين 

من الناحية المالية، وذي الدخل المنخفض، في 
المجاالت التالية:

	 العنف المنزلي
	 قانون األسرة

	 قانون الهجرة والالجئين
	 القانون الجنائي

	 قانون الفقر

اتصل بنا

اتصل بنا مجانا على الرقم 1-800-668-8258

 الخدمة متوفرة من االثنين إلى الجمعة، 
من الساعة 08:00 حتى الساعة 17:00. 

 خدمة المبرقة الكاتبة للمصابين بإعاقة سمعية: 
1-866-641-8867

هل اللغة اإلنجليزية ليست لغتك األم؟

يساعدك الرقم المجاني لـ Legal Aid Ontario )هيئة 
المساعدات القانونية بأونتاريو( على الوصول إلى مجموعة 
واسعة من المعلومات العامة، وملخص المشورة القانونية، 

وطلبات المساعدة القانونية في أكثر من 200 لغة.

legalaid.on.ca زر موقعنا على اإلنترنت في

زر موقعنا على االنترنت لمزيد من المعلومات عن 
الخدمات Legal Aid Ontario )هيئة المساعدات القانونية 
بأونتاريو( أو LawFacts.ca للحصول على إجابات حول 

قانون الالجئين، والقانون الجنائي، والقضايا الصحية 
والعقلية، والموارد، اذا كنت من السكان األصليين.

غير راض عن خدماتنا؟ تحدث معنا

 Legal Aid Ontario إذا كنت غير راض عن خدمات
)هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو(، أو مكتب قانوني 
مجتمعي، أو محام يقدم المساعدة القانونية، يمكنك تقديم 

شكوى.

يرجى زيارة legalaid.on.ca/complaints، أو االتصال 
بالرقم 7104-204-416 أو 1-866-874-9786.

خدمات القانون الجنائي

 Legal Aid Ontario تشمل خدمات القانون الجنائي لـ
)هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو( محامين مجانيين في 

المحكمة، وهم محامون يمكنهم تقديم المساعدة القانونية 
المباشرة لذوي الدخل المنخفض الماثلين أمام المحكمة 

دون محام. تشمل الخدمات األخرى ما يصل إلى 20 دقيقة 
من المشورة القانونية الملخصة من قبل محام، أو التمثيل 

القانوني من قبل محام خاص، أو اإلحالة إلى موقعنا 
.LawFacts.ca ،القانوني على اإلنترنت

legalaid.on.ca/criminal اعرف المزيد في

الخدمات القانونية للفقراء

يمكن للمكاتب القانونية المجتمعية مساعدة ذوي االحتياجات 
األساسية مثل السكن، والرعاية الصحية، وفرص العمل. 
وتختلف الخدمات المتوفرة وفقا لموارد كل مكتب. تشمل 

بعض الشؤون القانونية التي تغطيها المكاتب ما يلي:

	 شؤون المساعدة االجتماعية وشؤون استئنافات برنامج 
أونتاريو لدعم المعاقين
	 استئنافات تأمين العمل

	 استئنافات السالمة في مكان العمل في هيئة سالمة 
وتأمين مكان العمل

	 المساعدة في شؤون السكن التي قد تشمل التمثيل في 
هيئة المالك والمستأجر

	 استئنافات وقضايا خطة معاشات كندا

توفر بعض المكاتب المساعدة في مجاالت أخرى من 
القانون، ويتوقف ذلك على االحتياجات المحلية.

 للعثور على عيادة قانونية محلية، يرجى زيارة 
legalaid.on.ca/clinics



هل أنت بحاجة إلى محام ولكنك 
غير قادر على تحمل تكاليفه؟

كل يوم، تقوم Legal Aid Ontario )هيئة المساعدات 
القانونية بأونتاريو( بمساعدة قرابة 4.000 شخص 

محروم، بما في ذلك اآلباء الوحيدون الذين يرغبون في 
الحصول على دعم ألطفالهم من شركاء حياتهم السابقين 

الجانحين؛ وضحايا العنف المنزلي؛ واآلباء المطالبون 
بحضانة األطفال لحمايتهم من سوء المعاملة؛ والالجئون؛ 

والعمال المصابون؛ واألشخاص المتهمون.

خدمات المساعدة القانونية

	 في المحكمة. المحامون المجانيون هم محامون 
يستطيعون تقييم المشاكل القانونية للزبون وتقديم 
المشورة والمعلومات وتمثيل شخص قد ال يكون 

ممثال أو حاصال على المساعدة في قاعة المحكمة 
بشكل سريع. يمكن للزبائن أيضا التحدث مع 

المحامين في مراكز معلومات قانون األسرة—
الموجودة في معظم محاكم األسرة—للحصول 

على مشورة قانونية عامة مجانية في قضايا قانون 
األسرة والحصول على المساعدة في مراجعة الوثائق 

القانونية.

	 عبر الهاتف. تشمل خدمات الهاتف المجانية 
المعلومات، واإلحالة، وطلبات المساعدة والمشورة 

القانونية من محام.

	 التمثيل من قبل محام خاص. قد يكون بمقدور الزبائن 
المؤهلين من الناحية المالية من أصحاب الشؤون 

القانونية التي تغطيها Legal Aid Ontario )هيئة 
المساعدات القانونية بأونتاريو( تقديم طلب للحصول 

على شهادة تغطي تكاليف محام لعدد معين من 
الساعات.

أهلية الخدمات القانونية

سوف توفر لك Legal Aid Ontario )هيئة المساعدات 
القانونية بأونتاريو( الخدمات األنسب لمسألتك القانونية. 

للحصول على المساعدة، يجب أن تكون مؤهال من الناحية 
المالية ويجب أن تكون مسألتك القانونية مغطاة من قبل 

Legal Aid Ontario )هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو(

 Legal بالنسبة للشؤون القانونية األكثر خطورة، قد تقدم
Aid Ontario )هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو( 

التمثيل الكامل من خالل برنامج الشهادة الخاص بها. في 
بعض الحاالت، قد تحتاج لسداد بعض أو كل األتعاب 

القانونية الخاصة بك. يرجى مالحظة أنه يجب أن تكون 
مؤهال بموجب اختبار منفصل لألهلية المالية لهذا البرنامج.

لمعرفة المزيد، يرجى االتصال بنا أو زيارة  
legalaid.on.ca/eligibility

شؤون الهجرة/الالجئين

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لدخول كندا أو للبقاء فيها 
 Legal Aid Ontario كالجئ أو كمهاجر، يمكن لـ

)هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو( تقديم المساعدة في 
طلبات اللجوء، واستعراض االعتقال، وأوامر الترحيل، 

واستئنافات الرعاية، والمراجعات القضائية وأكثر من ذلك.

legalaid.on.ca/immigration اعرف المزيد في

خدمات لضحايا العنف المنزلي

توفر Legal Aid Ontario )هيئة المساعدات القانونية 
بأونتاريو( الوصول إلى محام يمكنه مساعدتك في الشؤون 

القانونية مثل:

	 كيفية الحصول على أمر تقييدي
	 كيفية المضي قدما بإجراءات االنفصال أو الطالق

	 إذا كان لديك الحق في أخذ أطفالك معك في حال ترك 
المنزل

	 كيفية تغيير اسم شيك المساعدة االجتماعية إلى اسمك
	 كيفية طرد شريك حياتك أو استعادة ممتلكاتك

	 الترحيل، انهيار الرعاية و/أو قطع مطالبة الجئ من 
مطالبة شريك حياتك

legalaid.on.ca/domesticviolence يرجى زيارة

شؤون األسرة

هل أنت قيد االنفصال عن شريك حياتك؟ هل تحتاج إلى 
مساعدة مع حضانة األطفال أو الوصول إلى مدفوعات 

الدعم؟ هل تفكر في استخدام الوساطة؟ المساعدة مع 
الوثائق، واإلحاالت إلى محامي المشورة وغيرها من 

وكاالت الخدمة االجتماعية، وفي بعض الحاالت، يكون 
التمثيل من قبل محامي األسرة متوفرا في مركز لخدمات 

قانون األسرة.

يمكن للزبائن أيضا التحدث مع المحامين في مراكز 
معلومات قانون األسرة—الموجودة في معظم محاكم 

األسرة—للحصول على مشورة قانونية عامة مجانية في 
قضايا قانون األسرة والحصول على المساعدة في مراجعة 

الوثائق القانونية.

شاهد قائمة كاملة من خدمات قانون األسرة والمواقع في 
legalaid.on.ca/family


