Büntetőjogi szolgáltatások
A LAO büntetőjogi szolgáltatások része a bírósági
kirendelt ügyvéd, vagyis olyan ügyvéd, aki
azonnali jogi segítséget tud nyújtani a bíróságon
ügyvéd nélkül megjelenő alacsony jövedelmű
személyeknek. További szolgáltatásként igénybe
vehet például egy legfeljebb 20 perces összefoglaló
jogi tanácsadási szolgáltatást ügyvédtől,
magánügyvéd által nyújtott jogképviseletet, illetve
ügyének a továbbítása internetes jogi oldalunkra a
LawFacts.ca-ra.
További információért látogasson el a
legalaid.on.ca/criminal oldalra!

Jogsegély-szolgáltatások
A közösségi jogklinikák olyan alapvető szükségletek
esetén nyújtanak segítséget, mint lakhatás,
egészségügy és munkavállalás. Az elérhető
szolgáltatások köre az adott iroda rendelkezésére
álló forrásoktól függően változó. Az irodák többek
között az alábbi ügyekben nyújtanak segítséget:
• az Ontario Works-höz benyújtott szociális
támogatási ügyek és kérelmek, valamint az
Ontario Disability Support Program-mal
kapcsolatos ügyek
• Foglalkoztatási Biztosítási fellebbezések
• a Workplace Safety and Insurance Board-hoz
benyújtott munkahelyi biztonsági fellebbezések
• segítség lakhatási ügyekben, például képviselet
a Landlord and Tenant Board előtt
• Canada Pension Plan-nel kapcsolatos
fellebbezések vagy kérdések
A helyi igényeknek megfelelően néhány iroda más
jogi területeken is tud segítséget nyújtani.
Az Önhöz legközelebbi jogi irodát itt találhatja
meg: legalaid.on.ca/clinics

Elérhetőségeink
Ingyenesen hívható telefonszám:
1-800-668-8258
A szolgáltatás hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig
elérhető
A szolgáltatás hallássérültek számára TTY módban
is rendelkezésre áll: 1-866-641-8867

Nem az angol az anyanyelve?
Hívja a LAO díjmentesen hívható számát, ahol
több mint 200 nyelven kaphat számos témában
általános tájékoztatást, átfogó jogi tanácsot és kérhet
költségmentességet (Legal Aid).

Látogasson el oldalunkra a
legalaid.on.ca címen
A LAO szolgáltatásairól további információkat a
honlapunkon talál, illetve ha ellátogat a
LawFacts.ca oldalra, ott választ kaphat menekültjogi,
büntetőjogi, mentálhigiénés kérdéseire, továbbá itt
találhat erőforrásokat, ha magát bennszülöttnek
tartja.

Nem elégedett szolgáltatásunkkal?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ha nincs megelégedve valamely LAO szolgáltatással,
közösségi jogi irodával vagy ingyenes jogi
segélyszolgáltatást nyújtó (Legal Aid) ügyvéddel,
panaszt tehet.
Látogasson el a legalaid.on.ca/complaints oldalra,
vagy hívja a 416-204-7104 vagy 1-866-874-9786
számot!

A Legal Aid
Ontario
segíthet
Jogi szolgáltatásokat nyújtunk a pénzügyi
feltételeknek megfelelő, alacsony
jövedelmű ontariói lakosoknak az
alábbi területeken:
•
•
•
•
•

Családon belüli erőszak
Családjog
Bevándorlási és menekültjog
Büntetőjog
Jogsegély

Ügyvédre van szüksége,
de nem engedheti
meg magának?
Naponta közel 4000 hátrányos helyzetű
embernek segít a Legal Aid Ontario (LAO), köztük
olyan egyedülálló szülőknek, akik kötelességét
elmulasztó korábbi partnerüktől gyermektartást
kívánnak behajtani, családon belüli erőszak
áldozatainak, olyan szülőknek, akik gyermekük
védelme érdekében meg akarják szerezni
a szülői felügyeletet, menekülteknek, sérült
munkavállalóknak és gyanúsított személyeknek.

Ingyenes jogi segélyszolgálat
(Legal Aid)
• A bíróságon. A kirendelt ügyvédek olyan
ügyvédek, akik gyorsan felmérik az ügyfelek
jogi problémáit, és tanácsot, tájékoztatást
adnak nekik, továbbá olyan személyeket
képviselnek, akiknek egyébként képviselet
és segítség nélkül kellene megjelenniük
a tárgyalóteremben. A legtöbb családjogi
bíróságon található családjogi információs
központ, ahol az ügyfelek ügyvédektől
kaphatnak ingyenes általános tájékoztatást
családjoggal kapcsolatos kérdésekben,
valamint segítséget jogi dokumentumok
értelmezésében.
• Telefonon. A díjmentes szolgáltatások
keretében ügyvédektől tájékoztatást, ajánlást,
tanácsot, valamint költségmentes jogi
képviselet igénylést kaphat.
• Magánügyvédi képviselet. A LAO
szolgáltatásainak körébe eső jogi ügyekben
érintett ügyfelek, akik a pénzügyi
feltételeknek megfelelnek, igazolást
kérhetnek, ami bizonyos óraszámban fedezi
az ügyvédi költségeket.

Szolgáltatások családon belüli erőszak
áldozatai részére
A LAO olyan ügyvédet bocsát rendelkezésre, aki
segíteni tud olyan jogi kérdésekben mint például:

A jogi szolgáltatások igénybevételének
feltételei
A LAO az Ön jogi ügyének legjobban megfelelő
szolgáltatásokat nyújtja. A segítség igénybevételéhez
meg kell felelnie a pénzügyi feltételeknek és jogi
esetének a LAO hatáskörébe tartozó ügynek
kell lennie.
A legsúlyosabb jogi ügyek esetén a LAO akár teljes
képviseletet is felkínálhat az igazolási programján
keresztül. Bizonyos esetekben a jogi díjak egészét
vagy egy részét esetleg vissza kell fizetnie. Felhívjuk
a figyelmét arra, hogy ehhez a programhoz Önnek
külön pénzügyi feltételeknek kell megfelelnie.
További információkét hívjon minket vagy
látogasson el a legalaid.on.ca/eligibility oldalra!

Bevándorlási/menekültügyek
Amennyiben menekültként vagy bevándorlóként
kíván Kanadába belépni vagy tartózkodni, és
ezzel kapcsolatosan segítségre van szüksége, a
LAO segít Önnek a menekültkérelmekkel, a
fogvatartási felülvizsgálatokban, a kiutasítási
végzésekkel, szponzori támogatási kérelmekkel,
bírói felülvizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekben és
sok minden másban.
További információért látogasson el a
legalaid.on.ca/immigration oldalra!

• hogyan szerezzünk távoltartási végzést
• milyen lépéseket kell tenni különválás vagy
válás esetén
• jogosult-e Ön magával vinni a gyermekeket, ha
elköltözik otthonról
• hogyan módosítsa a szociális támogatás
jogosultjának nevét a saját nevére
• hogyan lakoltathatja ki élettársát, illetve hogyan
szerezheti vissza személyi tulajdonát
• kiutasítás, szponzori támogatás megszűnése
és/vagy az Ön menekültkérelmének leválasztása
az élettársa kérelméről
Látogasson el a legalaid.on.ca/domesticviolence
oldalra!

Családjogi ügyek
Különválik élettársától? A gyermek felügyeleti
jogával vagy láthatásával, valamint a támogatásokkal
kapcsolatosan segítségre van szüksége? Békéltetést
kíván igénybe venni? A családjogi szolgáltatási
központokban segítséget kaphat a dokumentumok
kitöltésével és elkészítésével, ajánlást kaphat
tanácsadó ügyvédekhez és egyéb szociális
segélyszervezetekhez, továbbá néhány esetben akár
családjogi ügyvéd is képviseli Önt.
A legtöbb családjogi bíróságon található családjogi
információs központ, ahol az ügyfelek ügyvédektől
kaphatnak ingyenes általános tájékoztatást
családjoggal kapcsolatos kérdésekben, valamint
segítséget jogi dokumentumok értelmezésében.
A családjogi szolgáltatások és azok helyszíneinek
teljes listáját megtalálja a legalaid.on.ca/family
oldalon.

