Need help
with your
refugee claim?
Contact LEGAL AID now
Get information about:
• what to do
• who can help
Find out if you qualify for a free lawyer to:
• help you fill out forms
• help you prepare for a refugee hearing
• represent you at your hearing

Call the LEGAL AID immigration line:
604-601-6076 in Greater Vancouver
1-888-601-6076 (call no charge)
Interpreters are available.

Go to the Vancouver legal aid office:
Suite 425 – 510 Burrard Street
Hours: Monday, Tuesday, Thursday,
Friday — 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Wednesday — 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
If you’re in detention, ask to speak to
immigration duty counsel or call the
LEGAL AID immigration line.
To learn more, visit legalaid.bc.ca
See
over for
Dari.
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برای درخواست
پناهندگی تان به کمک
ضرورت دارید؟
در تماس شوید
مساعدت های حقوقی

()LEGAL AID

همین حاال با دفتر

معلومات بگیرید راجع به اینکه:
• چه باید کرد
• کی میتواند شما را کمک کند
دریابید که آیا شما واجد شرایط برای وکیل مجانی هستید که شما
را در:
• پر کردن فورمه ها کمک کند
• کمک تان کند تا برای جلسه قضایی در رابطه به درخواستی
پناهندگی تان آماده شوید
• در جلسه قضایی از شما وکالت کند

به شماره تیلفون مخصوص مهاجرت دفتر مساعدت های
حقوقی ( )LEGAL AIDزنگ بزنید:
 604-601-6076در ونکوور بزرگ
( 1-888-601-6076تلیفون رایگان)
ترجمان ها موجود است

به دفتر مساعدت های حقوقی ( )Legal Aidدر ونکوور
مراجعه کنید:
 510سرک برارد ,آپارتمان 425
()Suite 425 – 510 Burrard Street

ساعات کاری :دوشنبه ,سه شنبه ,پنجشنبه ,و جمعه از
 8:30صبح الی  4:30بعد از ظهرو چهارشنبه از
 8:30صبح تا  12:30ظهر
اگر شما در توقیف (بازداشت) به سر می برید ،خواستار صحبت
با مشاور امور مهاجرت ()immigration duty counsel
شوید و یا به شماره تیلفون مساعدت های حقوقی ()Legal Aid
زنگ بزنید.
برای معلومات بیشتر به صفحه انترنتی legalaid.bc.ca

مراجعه کنید.

