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
Pashto.
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تاسوته د کډوالی
غوښتنی د مرستی
اړتیا شته؟
اوس محال د حقوقي مرستو ادارې سره اړیکه
ونیسئ
په دې اړه معلومات ترالسه کړئ:
• چی څه کول پکار دي
• څوک تاسې سره مرسته کوالی شي
معلوم کړئ ایا تاسې مفته وکیل ته اړتیا لرئ:
• ترڅو تاسې سره د فورمو په ډکولو کې مرسته وکړي
• ترڅو تاسې سره د کډوالۍ انټرویو په چمتو کولو کې مرسته
وکړي
• ترڅو په انټرویو کې ستاسې نمایندګي وکړي

د حقوقي مرستو ادارې سره په الندې شميرو اړیکه ونیسئ:
په لوی وینکوور( )Greater Vancouverکې د اړیکو شميره:
۶۰۴-۶۰۱ -۶۰۷۶
په دې شميره کوالی شئ په وړیا توګه (مفته) اړیکه ونیسئ:
۱-۸۸۸-۶۰۱ -۶۰۷۶
ژباړونکی (ترجمان) موجود دی.

د حقوقي مرستو ادارې ته په الندې پته الړ شئ:
 ۴۲۵اپارتمان نمبر – ۵۱۰برارد سټریټ ()Burrard Street
د مراجعې وختونه :دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه ،او د جمعې
ورځ ،د سهار له  ۰۸:۳۰بجو څخه د
مازدیګر تر  ۰۴:۳۰بجو پورې
چهارشنبه ،د سهار له  ۰۸:۳۰بجو څخه د
غرمې تر  ۱۲:۳۰بجو پورې
که چېرې تاسې په توقیف (بندیخانه) کې اوسی نو د مهاجرت
وکیل سره د خبرو کولو غوښتنه وکړئ او یا هم د حقوقي مرستو
ادارې د مهاجرت نمبر ته تیلیفون وکړئ.
د نورو معلوماتو لپاره د  legalaid.bc.caویب پاڼه ته مراجعه
وکړئ.

