
از وکیل خود چه توقع داشته باشید
وکیل شما باید:

مسئله یا قضیه را کاماْل مرور کند و گزینه های تان را  9
توضیح دهد

به نمایندگی شما صحبت کند و چیزی که مستحق شان  9
هستید بر اساس قانون براورده کند

در مورد پیشرفتهای قضیه تان همرای شما در تماس باشد 9
از قبل به شما خبر دهد که چه وقت بار دیگر به محکمه  9

مراجعه کنید و چرا باید مراجعه کنید
شما را برای هر محاکمه یا حضور محکمه آماده سازد 9
شما را مشورت دهد هنگامیکه کسی دیگر به جای او به  9

محکمه میآید، و از واجد شرایط و آماده بودن آن اطمینان 
دهد

معلومات تماس/ارتباط خود را و یا از کسی دیگری را در  9
اختیار شما قرار دهد، تا در صورت نارسیدگی وکیل تان 

به آنها زنگ بزنید
با وقار و احترام با شما رفتار کند  9
در صورت معلولیت، نیازهای تان خود را همساز کند 9
به طور مسلکی رفتار وسلوک نماید 9

به ریاست سمع شکایات ما زنگ بزنید
بیشترین وکال خدمات مسلکی و باکیفیت را ارایه میکنند. 

در صورتیکه شما هر یک از مسایل ذیل را تجربه 
نمایید، لطف نموده با ریاست سمع شکایات ما در تماس 
باشید. شماره ها قرار ذیل است: 7104-204-416 و یا 

9786-874-866-1 و یا هم به ادرس ذیل ایمیل را فرستاده 
complaints@lao.on.ca :میتوانید

خواستار پول از شما میشود، داشتن شهادتنامه وکیل تان  8
را مستحق بدست آوردن پول از سازمان کمک حقوقی 

اونتاریو )LAO( میداند
با استفاده از کلمات و اعمال نامناسب، طوری سلوک  8

و رفتار کند که شما احساس ناراحتی میکنید
به طور غیر ضروری شما را به تصمیم گیری وادار  8

میسازد
موفقیت را تضمین میکند )این کار را هیچ وکیل کرده  8

نمیتواند(.

 پیدا نمودن
 وکیل درست
کمک حقوقی

بیاموزید که وکیل مسلکی را چگونه بیابید، چه 
چیزی برای قضیه تان کرده میتوانید، و چگونه 

ارتباط را برقرار میسازید.

شهادتنامه کمک حقوقی 
چیست؟

در صورتیکه شما ساکن اونتاریو و دارای عاید کم باشید، 
شما میتوانید شهادتنامه کمک حقوقی اونتاریو را بدست 

بیاورید. شما شهادتنامه صادرشدۀ کمک حقوقی اونتاریو 
)LAO( را به وکیل شخصی که قضیه های کمک حقوقی 

را میپذیرد فرستاده میتوانید. اگر وکیل شهادتنامه را 
پذیرفت، شما را، در محکمه حقوقی به شمول محکمه، 

برای ساعات مشخص نمایندگی میکند. 

چگونگی استفاده از شهادتنامه خویش
شما شهادتنامه خود را به هر وکیلی که شما انتخاب کنید، 

کسیکه شهادتنامه شما را میپذیرد، داده میتوانید )اما هر 
وکیل این کار را نمیکند(. این شهادتنامه برای مسئله 

یا قضیه خاص به کار برده میشود، لیکن برای مسایل 
حقوقی آینده در صورت به وجود آمدن آن استعمال 

نمیگردد. 

با ما در تماس باشید

شماره تیلیفون ما در شهر تورنتو 416-979-1446

تیلیفون رایگان 1-800-668-8258

www.legalaid.on.ca



انتخاب نمودن وکیل درست
این سواالت در تصمیم گیری انتخاب بهترین شخص ممکن 

شما را کمک کرده میتواند: 

کدام بخش حقوق ساحۀ تخصص شما است؟ آیا شما 	 
وکیل جنایی، خانوادگی، یا وکیل پناهندگی هستید؟ 

شما در مورد نوع قضیه من چقدر تجربه یا دانش دارید؟	 
من امیدوارم که کار های زیر اتقاق خواهد افتاد - حقیقت 	 

دارد یا خیر؟
گزینه های حقوقی من کدام ها اند؟	 
آیا کسی در دفتر شما است که به بخش مهم قضیه من، 	 

چون حاضر شدن در محکمه، رسیدگی نماید؟
موقعیت دفتر شما کجاست؟	 
چگونه با شما تماس گرفته میتوانم؟	 

چند نکات دیگر:

از انتخاب وکیل درست برای خود اطمینان حاصل کنید. 	 
کمک حقوقی اونتاریو بعد از استخدام نمودن یک وکیل 

توسط شما، به ندرت اجازه می دهد تا آن را تغییر دهید. 
تنها شهادتنامه خود را ارایه کنید و یا شماره شهادتنامه 	 

خود را به وکیل که میخواهید آنرا استخدام کنید بفرستید. 
در صورت انجام دادن این کار، وکیل شما انتخاب 

و استخدام میگردد. 
اگر وکیل در هنگام حضور تان در محکمه با شما تماس 	 

گرفت، این تعلق به شما دارد که آیا آنها را استخدام 
میکنید یا خیر. شما در انتخاب وکیل تان آزاد هستید. 

در جستجوی وکیل باشید که بر آن اعتبار دارید تا همه 	 
حقایق مربوط به قضیه شما را بیان کند، در مورد روند 

آن قضیه آگاه باشد، و در مورد بهترین گزینه شما را 
مشورت دهد.

ممکن است شما به مالقات چندین تن از وکال ضرورت 	 
داشته باشید، تا وکیلی را در یابید که نیازهای تان را به 

خوبی براورده میتواند. 

پیدا نمودن یک وکیل کمک حقوقی
برای یافتن یک وکیل چند راه در دسترس میباشند. به 

گونه مثال، شما میتوانید:

 	 )legalaid.on.ca/find( شما میتوانید به ابزار
یافتن وکیل ما مراجعه نمایید، موقعیت و بخش حقوقی 

که شما در آن نیاز به کمک دارید، را در آن ابزار 
درج نمایید. شما یک لیست ده نفری وکال در ساحه 

خود را دریافت خواهید نمود

وقتیکه در محکمه حاضر میشوید، از وکیل حقوقی که 	 
با مردم کمک می کند )که به نام وکیل مشاوره نیز یاد 

میگردد( خواستار لیست وکال شوید 

به خدمات انترنتی جامعه حقوق آپر کانادا 	 
)LSUC( مراجعه نموده یک درخواست انترنتی را 

در )/lsrs.lsuc.on.ca/lsrs( بفرستید. شما وارد 
صفحه ارجاعی LSUC میشوید. بر روی "اینجا پیدا 
 FAQ کلیک کنید تا به صفحه ")find it here( کنید

وارد شوید. به پایین همان صفحه بروید. برروی 
"آینده )next(" کلیک کنید و صفحات اتی را پر 
نمایید. از مشخص سازی اینکه شما در جستجوی 

یک وکیل هستید اطمینان دهید، نه دستیار وکیل 
دادگستری. شما یک ایمیل همراه با نام های وکال که 

به آنها زنگ زده میتوانید دریافت خواهد کردید. 

در صورتیکه از خدمات انترنتی آن استفاده کرده 	 
 LSUC نمی توانید، به شماره تیلفون خط بحرانی

زنگ بزنید. )به گونه مثال، به دلیل که شما 
در توقیف هستید، در پناهگاه و یا هم در مکان 

 دور هستید.( شماره تیلیفون خط بحرانی: 
5255-947-855-1 یا 416-947-5255

از کلینیک حقوقی محل تان درخواست معرفی 	 
وکال را نمایید )آنها را می توانید در اینجا بیابید: 

)legalaid.on.ca/clinics

طرح ریزی )پالن گذاری( جلسه نخست
قبل از و در جریان جلسه نخست:

همه اوراق محکمه را با خود بیاورید.	 
لیست سواالت را برای پرسیدن آماده کنید.	 
برای توضیح نمودن مسایل حقوقی تان به طور واضح 	 

آماده باشید، و تعداد ایمیل و تماس های تیلیفونی را 
محدود سازید. شهادتنامه تان برای هر مرحلۀ قضیه 

ساعت های مشخص را به وکیل تان میدهد. زمانی که 
در انتقال ایمیل ها و صحبت کردن به مصرف میرسد، 

در زمان مصرف شدۀ این ساعات حساب میشود و 
استفاده آن زمان می کنید که وکیل تان در امادگی برای 

قضیه شما به مصرف رسانده میتواند.
اوراق سفید را با خود بیاورید، تا آنچه که از سوی وکیل 	 

تان به شما گفته می شود، یادداشت کنید.
در صورتیکه وکیل ترجمان شفاهی نداشته باشد، کسی 	 

را با خود داشته باشید که خدمات ترجمه شفاهی را به 
شما ارایه کند. 

در مورد اینکه چگونه و چه وقت بعد از این جلسه با 	 
شما تماس گرفته خواهد شد گفتگو و صحبت کنید. 

بپرسید که آیا کسی است تا به بخش مهم قضیه شما 	 
رسیدگی کند یا خیر، به طور مثال، حاضر شدن در 

محکمه. 
اگر در مورد چیزی نفهمیدید، خواستار توضیحات شوید.	 

شما میتوانید در موضوعات ذیل انتظار توضیحات از وکیل 
خویش داشته باشید:

قوانینی که در برابر قضیه حقوقی شما قابل اجرا است.	 
حقوق شما	 
مراحل محکمه	 
اینکه حل و فصل قضیه چقدر طور میکشد.	 
محدودۀ پیامدهای ممکنه که شما انتظار آنرا کرده 	 

میتوانید
خطرات مربوط به ادعا/دادخواست که شما انتخاب نموده 	 

اید )در صورتیکه قضیه جنایی باشد(
در آینده چه چیزی به وقوع خواهد پیوست؟	 

اگر نمی توانید در مالقات تعین شده شرکت کنید، از قبل تلیفون 
کنید و برای مالقات تان روز دیگری را تعیین نمایید.


