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کمک حقوقی 
اونتاریو میتواند 
شما را کمک کند

ما خدمات حقوقی را برای ساکنین اونتاریو واجد 
شرایط مالی و دارای عاید کم در ساحات ذیل 

فراهم میکنیم:

• خشونت خانوادگی
• قانون خانوادگی

• قانون مهاجرت و پناهندگی
• قانون جزا
• قانون فقر

با ما در تماس شوید

به شماره تیلیفون رایگان ذیل زنگ بزنید: 
1-800-668-8258

 خدمات از روزها دوشنبه الی جمعه قابل دسترس است، 
از 8 صبح الی 5 عصر 

برای خدمات TTY برای ناشنوایان به شماره ذیل در 
تماس شوید: 1-866-641-8867

آیا زبان انگلیسی زبان اولی/مادری شما نیست؟
زنگ زدن به شماره رایگان LAO شما را در دسترسی به 

محدوده معلومات عمومی، خالصه مشورت های حقوقی 
و درخواست ها برای کمک حقوقی در بیش از 200 زبان 

کمک میکند. 

سایت انترنتی ذیل را برای معلومات بازدید کنید: 
legalaid.on.ca

برای معلومات بیشتر در مورد خدمات LAO به سایت 
انترنتی ما در LawFacts.ca مراجعه کنید. شما میتوانید 

پاسخ های سواالت در مورد قانون پناهندگی، قانون جزا، 
مسایل مربوط به صحت روانی/ذهنی و منابع را دریافت 

کنید اگر خود را بومی/ تشخیص کرده باشید. 

 از خدمات ما ناراضی هستید؟
با ما صحبت کنید

اگر شما از خدمات LAO، کلینیک حقوقی محلی، و یا هم 
از وکیل کمک حقوقی ناراضی و ناخوشایاند باشید، شما 

میتوانید شکایت کنید.

 legalaid.on.ca/complaints لطفا از سایت انترنتی
بازدید کنید، و یا هم به شماره های 7104-204-416 یا  

9786-874-866-1 در تماس شوید. 

خدمات قانون جزا
خدمات حقوق جزا کمک حقوقی اونتاریو )LAO( شامل 
مشورتهای داخل محکمه است، که وکال به مردم که در 

محکمه بدون وکیل حاضر میشوند و دارای عاید کم باشند 
کمک های حقوقی فوری را ارایه میکند. خدمات دیگر 

شامل بدست آوردن خالصه مشورتهای حقوقی 20 دقیقه 
و نمایندگی حقوقی توسط یک وکیل خصوصی است 

و یا هم مراجعه کردن به سایت انترنتی کمک حقوقی: 
.LawFacts.ca

legalaid.on.ca/ برای معلومات بیشتر به سایت انترنتی
criminal مراجعه نمایید.

خدمات قانون فقر
کلینیک های حقوقی محلی در مورد نیازهای اولیه کمک 

کرده میتواند، مانند خدمات مسکن، مراقبتهای صحی 
و استخدام/کارگماری. خدمات قابل دسترس مطابق با 

منابع هر کلینیک فرق میکند. بعضی از مسایل حقوقی که 
تحت پوشش کلینیک ها قرار دارد به طور ذیل میباشند:

• مسایل کمک های اجتماعی و درخواست برای 
 Ontario Disability و Ontario Works

Support Program
 Employment( درخواستهای بیمه کاری •

)Insurance
• درخواست امنیت محل کار از هیئت مدیره امنیت 

 Workplace Safety and( محل کار بیمه
 )Insurance Board

• کمک در امور مسکن که ممکن است شامل هیئت 
 Landlord and Tenant( مدیره تاجر و مستأجر

Board( میباشد
• درخواست ها و مسایل پالن تقاعد کانادا

بعضی کلینیک ها کمک را در ساحات دیگر قانون که 
وابستگی به نیازهای محلی دارند ارایه میکنند. 

برای یافتن کلینیک حقوقی محلی، به سایت انترنتی ذیل 
legalaid.on.ca/clinics :مراجعه کنید



نیاز به وکیل دارید اما توان 
هزینه های آنرا ندارید؟

 Legal( همه روزه، سازمان کمک حقوقی اونتاریو 
Aid Ontario - LAO( نزدیک به 4000 مردم 

محروم از کمک را مساعدت میکند که مشتمل اند بر 
والدینی که در تالش گرفتن کمک برای طفل شان از 
شریک زندگی سابق شان است، متضررین خشونت 

خانوادگی، والدین که در تالش حق سرپرستی اطفال شان 
اند تا از سؤاستفاده در امان باشند، پناهندگان، کارمندان 

مجروح، و اشخاص متهم.

خدمات کمک حقوقی
• در محکمه. مشاورت های وکال، بخش از وکالیی 

هستند که موکل خود را در مشکل حقوقی کمک 
میکند و خدمات مشورتها، معلومات و نمایندگی 

را به کسی فراهم میکند که در محکمه از او کسی 
نمایندگی نمیکند و یا با او کمک نمیکند. موکلین 

در مراکز معلومات قانون خانوادگی که در محاکم 
خانوادگی موقعیت دارند نیز با وکال صحبت کرده 
میتواند تا در مورد مسایل قانون جزا مشورتهای 
رایگان حقوقی را دریافت کند و با مرور کردن 

اسناد حقوقی کمک بدست بیاورند. 

• از طریق شماره تیلیفون. خدمات تماس رایگان 
شامل معلومات، معرفی، درخواست های کمک 

حقوقی، و مشورتها از وکیل حقوقی میباشند. 

• نمایندگی توسط یک وکیل خصوصی. مشتریان واجد 
شرایط مالی با امور حقوقی که توسط سازمان کمک 

حقوقی اونتاریو)LAO( تحت پوشش قرار میگیرد 
ممکن است برای شهادتنامه درخواست نماید، که 

هزینه یک وکیل حقوقی را برای ساعات معین 
فراهم میکند. 

واجد شرایط بودن خدمات حقوقی
سازمان کمک حقوقی اونتاریو )LAO( خدماتی را به شما 

فراهم خواهد کرد که مناسب به امور حقوقی تان میشود. 
برای دریافت کمک، شما باید واجد شرایط مالی باشید 

و مسایل حقوقی تان باید تحت پوشش LAO قرار گیرد. 

برای جدی ترین مسایل حقوقی، سازمان کمک حقوقی 
اونتاریو )LAO( ممکن است از طریق برنامه شهادتنامه 

خود نمایندگی کامل را پیشکش نماید. در برخی از موارد، 
شما باید بخشی یا همه هزینه های حقوقی تان را بپردازید. 
ٌلطفا توجه داشته باشید که شما باید تحت تست/ازمون واجد 
شرایط بودن مالی جداگانه واجد شرایط این برنامه باشید. 

برای معلومات بیشتر، با ما در تماس باشید و یا از سایت 
انترنتی legalaid.on.ca/eligibility بازدید کنید. 

مسایل مهاجرت/پناهندگان
اگر شما به حیث یک پناهنده یا مهاجر در مورد داخل 

شدن به کانادا نیاز به کمک داشتید، سازمان کمک حقوقی 
اونتاریو )LAO( در بخش های ادعاهای پناهندگی، 

بازبینی های توقیف، احکام اخراج از کشور، درخواست 
های حمایت/کمک، و بررسی های قضایی و در دیگر 

موارد کمک کرده میتواند. 

legalaid.on.ca/ برای معلومات بیشتر به سایت انترنتی
immigration مراجعه نمایید.

خدمات برای متضررین/قربانیان خشونت 
خانوادگی

سازمان کمک حقوقی اونتاریو )LAO( خدمات  دسترسی 
به وکیل که در مورد مسایل/امور حقوقی ذیل شما را 

کمک کرده میتواند فراهم میکند:

• چگونگی دریافت حکم جلوگیری
• چگونگی روند جدا شدن یا طالق گرفتن

• وقتیکه شما خانه را ترک میکنید آیا حق گرفتن 
اطفال تان دارید یاخیر؟

• چک کمک اجتماعی را به نام خود چگونه تبدیل 
کنم؟

• چگونگی اخراج کردن شریک زندگی و یا بازیابی 
اموال خود

• اخراج از کشور، قطع حمایت/کمک، و یا قطع/
تشدید کردن دعوا/درخواست پناهندگی از دعوا 

شریک زندگی

 legalaid.on.ca/domesticviolence سایت انترنتی
را بازدید کنید

مسایل خانوادگی
آیا شما از شریک زندگی خود جدا میشوید؟ آیا در مورد 

حفاظت طفل، دسترسی و یا کمک پولی نیاز به کمک 
دارید؟ آیا استفاده از میانجی در نظر میگیرید؟ کمک 

در تهیه اسناد، مراجعه به دریافت مشورت ها از وکیل 
و نمایندگی های دیگر خدمات اجتماعی، و در بعضی 

از موارد، نمایندگی توسط یک وکیل خانوادگی در یک 
مرکز خدمات قانون خانوادگی قابل دسترس است. 

موکلین با وکال در مراکز معلومات قانون خانوادگی که 
در محکمه خانوادگی موقعیت دارد نیز صحبت کرده 

میتواند تا مشتورت عمومی حقوقی رایگان را  در مسایل 
خانوادگی دریافت کنند و برای مرورد اسناد حقوقی کمک 

بدست بیاورد. 

لیست کامل خدمات قانون خانوادگی و موقعیت ان را در 
سایت انترنتی legalaid.on.ca/family مشاهده کرده 

میتوانید. 




