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 Legal Aid Ontario
)سازمان کمک رسانی 

حقوقی اونتاریو( 
می تواند کمک کند

ما به آن دسته از ساکنان اونتاریو که کم درآمد و 
به لحاظ مالی واجد شرایط باشند، در زمینه های 

زیر خدمات حقوقی ارائه می کنیم:

• خشونت خانگی
• قانون خانواده

• قانون مهاجرت و پناهندگی
• قانون جزایی

• قانون فقر

ماس با ما

ماس با تلفن رایگان ما 1-800-668-8258
خدمات در روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۸ صبح تا 

۵ بعدازظهر ارائه می شود.

 خدمات TTY برای افراد دارای ضعف شنوائی: 
1-۸66-641-۸۸67

زبان اصلی شما انگلیسی نیست؟
با شماره تلفن رایگان LAO تماس بگیرید تا برای 
دسترسی به مجموعه گسترده ای از اطالعات کلی، 

 راهنماییهای مختصر حقوقی و درخواست کمک حقوقی 
به بیش از ۲۰۰ زبان به شما کمک شود. 

از وب سایت ما legalaid.on.ca دیدن کنید
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات LAO به 
وب سایت ما مراجعه کنید یا برای یافتن پاسخ سؤاالت 
مختلف درباره قانون پناهندگی، قانون جزایی، مسائل 

بهداشت و سالمت روانی و نیز منابع مخصوص بومیان 
کشور به LawFacts.ca رجوع کنید.

 از خدمات ما ناراضی هستید؟ 
با ما صحبت کنید

اگر از خدمات LAO، مراکز عمومی کمک رسانی حقوقی 
محلی یا یک وکیل کمک رسانی حقوقی ناراضی هستید، 

می توانید شکایت کنید.

به legalaid.on.ca/complaints مراجعه کنید یا با 
7104-204-416 یا 9786-874-866-1 تماس 

حاصل کنید.

خدمات حقوق جزایی
خدمات حقوق جزایی LAO شامل وکالی مشاور 

شیفت در دادگاه می باشد. آنها وکالیی هستند که به افراد 
کم درآمدی که بدون وکیل در دادگاه حاضر می شوند، 
کمک های حقوقی فوری ارائه می نمایند. سایر خدمات 

عبارتند از حداکثر ۲۰ دقیقه راهنمایی های مختصر 
حقوقی توسط یک وکیل، نمایندگی حقوقی توسط یک 

وکیل خصوصی، یا ارجاع به وب سایت آنالین حقوقی ما،
.LawFacts.ca

legalaid.on.ca/ جهت کسب اطالعات بیشتر به
criminal مراجعه کنید.

 

ٔخدمات حقوقی در زمینه فقر
مراکز  کمکرسانی عمومی حقوقی  میتوانند در زمینه 

نیازهای پایه مانند مسکن، مرا قبتهای بهداشتی و درمانی 
و اشتغال کمک کنند. خدمات موجود بسته به منابعی که در 
اختیار هر مرکز قرار دارد متفاوت است. برخی از مسائل 

حقوقی که در این مراکز پوشش داده م یشوند عبارتند از:
• مسائل کمک های اجتماعی و درخواست های 

 Ontario Works تجدیدنظر برای برنامههای 
 Ontario Disability مزایای کار اونتاریو( و(

Support Program )پشتیبانی ناتوانی و معلولیت 
اونتاریو(

 Employment درخواست های تجدیدنظر •
Insurance )بیمه استخدامی( 

• درخواست های تجدیدنظر ایمنی محل های کار در 
 Workplace Safety and Insurance Board

)هیأت ایمنی و بیمه محل کار(
• کمک در زمینه مسائل مسکن که می تواند شامل 
 Landlord and Tenant Board نمایندگی در

)هیأت مالکان و مستأجران( باشد.
 Canada درخواست های تجدیدنظر یا مسائل •

Pension Plan )طرح مستمری بازنشستگی کانادا(
بسته به نیازهای محلی در برخی از این مراکز، در سایر 

زمینه های حقوقی نیز کمک هایی ارائه می شود.

برای یافتن محل این مراکز عمومی کمک رسانی حقوقی 
به legalaid.on.ca/clinics مراجعه کنید.
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نیاز به وکیل دارید اما از 
ٔه آن بر نمی آیید؟ عهده هزینٔ

سازمان کمک رسانی حقوقی اونتاریو )LAO( هر روزه 
به حدود 4،۰۰۰ نفر افراد محروم کمک می کند، از جمله 

والدین مجرد که خواستار نفقه اوالد از شرکای زندگی 
خالفکار سابقشان هستند، قربانیان خشونت خانگی، 

والدین خواستار حضانت فرزندان برای محافظت از آنها 
در برابر سوءاستفاده و بدرفتاری، پناهندگان، کارگران 

و کارکنان آسیب دیده، و افرادی که مورد اتهام قرار 
گرفته اند.
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خدمات کمک قانونی
• در دادگاه. وکالی مشاور شیفت وکالیی هستند که 

 میتوانند مشکالت حقوقی موکالن را به سرعت 
ارزیابی کرده، به افرادی که در دادگاه فاقد نماینده 

و کمک هستند، راهنمائی، اطالعات و خدمات 
نمایندگی ارائه نمایند. موکالن همچنین می توانند 
برای دریافت راهنمایی های کلی حقوقی رایگان 

درباره مسائل حقوق خانواده و کمک برای بررسی 
مدارک قانونی با وکالیی در مراکز اطالع رسانی 
قانون خانواده – که  در بیشتر دادگاه های خانواده 

حاضر هستند – صحبت  کنند.

• تلفنی. خدمات تلفنی رایگان شامل اطالع رسانی، 
ارجاع، درخواست های کمک رسانی حقوقی و 

راهنمائی و مشورت با وکال است. 

• نمایندگی توسط وکالی خصوصی. موکالنی که از 
لحاظ مالی واجد شرایط باشند و مسائل حقوقی آنها 
تحت پوشش LAO باشد، ممکن است بتوانند برای 
دریافت یک گواهی اقدام نمایند که هزینه وکیل را 

برای تعداد ساعت مشخصی پوشش می دهد.
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واجد شرایط بودن برای خدمات حقوقی
LAO خدماتی به شما ارائه خواهد کرد که به بهترین 

وجه با نیازهای حقوقی شما مطابقت داشته باشد. برای 
دریافت کمک باید از لحاظ مالی واجد شرایط باشید و 

مسئله حقوقی شما توسط LAO پوشش داده شود. 

برای مسائل حقوقی ج دیتر، LAO ممکن است بتواند 
از طریق برنامٔه گواهی خود خدمات نمایندگی کامل به 

شما ارائه نماید. در بعضی موارد، ممکن است الزم باشد 
بعدا تمام یا بخشی از هز ینههای حقوقی خود را پرداخت 

کنید. لطفا توجه داشته باشید که برای این برنامه باید تحت 
معیارهای صالحیت مالی جداگا نهای واجد شرایط تشخیص 

داده شوید.

برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا به  
legalaid.on.ca/eligibility مراجعه کنید. 
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مسائل مهاجرتی/پناهندگی
اگر برای ورود یا ماندن در کانادا ب هعنوان پناهنده یا 

مهاجر نیاز به کمک دارید، LAO  میتواند در خصوص 
درخواس تهای پناهندگی، بازبین یهای بازداشت، 

حک مهای اخراج از کشور، تجدیدنظرهای حمایت مالی 
)اسپانسرشیپ(، باز بینیهای قضایی و غیره کمک کند. 

legalaid.on.ca/ جهت کسب اطالعات بیشتر به
immigration مراجعه کنید.

خدمات برای قربانیان خشونت خانگی
LAO می تواند دسترسی به وکیل را برای شما فراهم 

نماید تا در زمینه مسائل حقوقی زیر به شما کمک شود:

• نحوه گرفتن حکم ممنوعیت
• نحوه اقدام برای جدائی یا طالق

• حق بردن کودکان در صورتی که خانه را ترک 
می کنید

• نحوه تغییر دادن چک کمک های اجتماعی به نام 
خود

• نحوه بیرون راندن شریک زندگی یا بازیابی اموال 
خود

• اخراج از کشور، لغو اسپانسرشیپ و/یا جدا کردن 
درخواست پناهندگی خود از درخواست شریک 

زندگی تان

به legalaid.on.ca/domesticviolence مراجعه کنید.

مسائل خانوادگی
می خواهید از شریک زندگی خود جدا شوید؟ برای 

حضانت یا دسترسی به فرزند یا نفقه کمک الزم دارید؟ 
آیا استفاده از روال میانجی گری را مد نظر دارید؟ کمک 
در زمینه اسناد و مدارک، ارجاع به وکال جهت مشورت 

و سایر سازمان های خدمات اجتماعی، و در بعضی 
موارد، خدمات نمایندگی توسط وکالی خانواده در مراکز 

خدمات حقوقی خانواده ارائه می شود.

موکالن همچنین می توانند برای دریافت راهنمایی های 
کلی حقوقی رایگان درباره مسائل حقوق خانواده و کمک 

برای بررسی مدارک قانونی، با وکالیی در مراکز 
اطالع رسانی حقوقی خانواده – که  در بیشتر دادگاه های 

خانواده حضور دارند – صحبت  کنند.

برای مشاهده فهرست کامل خدمات حقوقی خانواده و 
نشانی محل ها به legalaid.on.ca/family مراجعه کنید.




