Ceza hukuku hizmetleri
LAO’nun ceza yasası hizmetleri arasında
mahkemeye avukatsız çıkan düşük gelirli
kişilere anında yasal yardımda bulunabilen
mahkeme görev avukatı yer almaktadır. Diğer
hizmetler arasında bir avukattan 20 dakikalık
yasal danışmanlık, özel bir avukat tarafından
temsil edilme veya çevrimiçi hukuk web sitemize
(LawFacts.ca) yönlendirme sayılabilir.
legalaid.on.ca/criminal adresinden ayrıntılı
bilgi edinebilirsiniz.

Yoksulluk hukuku hizmetleri
Toplum hukuk klinikleri barınma, sağlık ve
istihdam gibi temel ihtiyaçlar konusunda yardım
edebilir. Hizmetler her kliniğin kaynaklarına
göre değişir. Kliniklerin kapsamındaki yasal
konulardan bazıları şunlardır:
• sosyal yardımla ilgili konular ve Ontario
Works and Ontario Disability Support
Program (Ontario Çalışma ve Ontario
Engelli Destek Programı) kapsamındaki
konularla ilgili başvurular

Bize ulaşın
1-800-668-8258 numaralı telefondan
bizi ücretsiz arayın
Pazartesi – cuma günleri saat 8.00 – 17 arasında
hizmet verilmektedir.
İşitme engelliler için TTY (telefon daktilosu)
hizmeti: 1-866-641-8867

İngilizce ana diliniz değil mi?
LAO’nun ücretsiz telefon numarasını arayarak
200’ü aşkın dilde çeşitli konularda genel
bilgiye, kısa yasal tavsiyelere ve Legal Aid
başvurularına erişebilirsiniz.

legalaid.on.ca adresinden bizi
ziyaret edin

• Workplace Safety and Insurance Board’a
(İşyeri Güvenliği ve Sigorta Kurumu) yapılan
işyeri güvenliği başvuruları

LAO’nun hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi
almak için web sitemizi veya mülteci yasası, ceza
yasası, ruh sağlığıyla ilgili meseleler ve kendinizi
Aborijin olarak tanımlıyorsanız bu konudaki özel
kaynaklarla ilgili sorularınız için LawFacts.ca
adresini ziyaret edebilirsiniz.

• Landlord and Tenant Board’a (Ev Sahibi ve
Kiracı Kurumu) yapılan temsili içerebilecek
barınma sorunları konusunda yardım

Hizmetlerimizden memnun
kalmadınız mı? Bize bildirin

• İş Sigortası başvuruları

• Canada Pension Plan (Kanada Emeklilik
Planı) başvuruları veya sorunları
Bazı klinikler yerel ihtiyaçlara göre başka
alanlarda da yardımcı olabilir.
Yerel hukuk kliniği bulmak için şu adresi ziyaret
edin: legalaid.on.ca/clinics

Bir LAO hizmetinden, toplum hukuk kliniğinden
veya Legal Aid avukatından memnun kalmazsanız
şikâyette bulunabilirsiniz.
Lütfen legalaid.on.ca/complaints adresini ziyaret
edin veya 416-204-7104 ya da 1-866-874-9786
numaralı telefonu arayın.

Legal Aid
Ontario size
yardımcı
olabilir
Maddi açıdan uygun, düşük gelirli
Ontario’lu vatandaşlara aşağıdaki
konularda yasal hizmetler sunmaktayız:
•
•
•

Aile içi şiddet
Aile hukuku
Göç ve mülteci hukuku

•
•

Ceza hukuku
Yoksulluk hukuku

Avukata ihtiyacınız var
ancak maddi gücünüz
mü yok?

Aile içi şiddet mağdurlarına
özel hizmetler
LAO, şu yasal meselelerle ilgili size yardımcı
olabilecek bir avukata erişim sağlamaktadır:

Legal Aid Ontario (LAO) nafakasını ödemeyen
eski eşinden çocuk desteği isteyen bekar
ebeveynler, aile içi şiddet mağdurları, istismara
karşı korumak için çocuklarının velayetini almak
isteyen ebeveynler, mülteciler, mutazarrır işçiler
ve zanlılar gibi her gün yaklaşık 4.000 kişiye
yardım etmektedir.

Legal Aid hizmetleri

Yasal hizmetlerin uygunluğu

• Mahkemede. Görev avukatları, müvekkilin
yasal sorunlarını hızlıca değerlendirip
tavsiyede bulunan, bilgi veren ve
mahkemede avukatı olmayanları temsil
eden avukatlardır. Müvekkiller ayrıca aile
hukuku kapsamındaki sorunlarla ilgili
ücretsiz genel yasal danışmanlık ve yasal
belgelerin incelenmesi konusunda yardım
almak için aile mahkemelerinin çoğunda
bulunan aile hukuku bilgi merkezlerindeki
avukatlarla da görüşebilmektedir.

LAO, sorununuza en uygun hizmetleri
sağlayacaktır. Yardım almak için maddi açıdan
uygun olmanız ve sorununuzun LAO’nun hizmet
kapsamında olması gerekmektedir.

• Telefonla. Ücretsiz hizmetlerimiz arasında
bilgi, yönlendirme, Legal Aid başvuruları ve
avukattan tavsiye alma yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayın veya şu adresi
ziyaret edin: legalaid.on.ca/eligibility

• Özel avukat tarafından temsil.
Maddi açıdan uygun müvekkiller, LAO
kapsamındaki yasal konularda belirli bir
süreyle avukat masraflarını karşılayan
sertifikaya başvurabilir.

Çok ciddi sorunlar için LAO sertifika programı
aracılığıyla temsil hakkı sunabilir. Bazı
durumlarda yasal masraflarınızın tamamını
veya bir kısmını geri ödemeniz gerekebilir.
Bu program için ayrı bir maddi uygunluk
testine göre uygun bulunmanız gerektiğini
lütfen unutmayın.

Göç/mültecilik ile ilgili sorunlar
Mülteci veya göçmen olarak Kanada’ya girmek
ya da Kanada’da kalmak için yardıma ihtiyacınız
varsa LAO mülteci davaları, gözaltı incelemeleri,
sınır dışı edilme emirleri, sponsorluk
başvuruları, adli incelemeler vs. konusunda size
yardımcı olabilir.
legalaid.on.ca/immigration adresinden ayrıntılı
bilgi edinebilirsiniz.

• nasıl yasaklama emri alınacağı
• nasıl ayrılma veya boşanma davası açılacağı
• evi terk ederseniz çocuklarınızı alma
hakkınızın olup olmadığı
• bir sosyal yardım çekini kendi adınıza
nasıl kullanacağınız
• mahkeme kararıyla eşinizi evden nasıl
çıkaracağınız veya eşyalarınızı nasıl
kurtaracağınız
• sınır dışı edilme, sponsorluğun geri
çekilmesi ve/veya iltica talebini eşinizin
talebinden ayırma
legalaid.on.ca/domesticviolence adresini
ziyaret edin

Aileyle ilgili sorunlar
Eşinizden ayrılıyor musunuz? Çocuğunuzun
velayetini alma veya çocuğunuzu görme ve nafaka
konularında yardıma mı ihtiyacınız var? Aracı
kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Belgelerle ilgili
yardım, danışman avukat ve diğer sosyal hizmet
kurumlarına sevk ve bazı durumlarda aile avukatı
tarafından temsil edilme, aile hukuku hizmet
merkezinde verilen hizmetlerdir.
Müvekkiller ayrıca aile hukuku kapsamındaki
sorunlarla ilgili ücretsiz genel yasal danışmanlık
ve yasal belgelerin incelenmesi konusunda
yardım almak için aile mahkemelerinin çoğunda
bulunan aile hukuku bilgi merkezlerindeki
avukatlarla da görüşebilmektedir.
Aile hukuku hizmetleri ve konumlarının tam
listesi için legalaid.on.ca/family adresini
ziyaret edin.

