
ن شده توسط دف�ق امداد حقو�ق یا لیگال اید کار کردن با وکیل تعی�ی

وکیل تان چه کارها�ی را می تواند برای 
شما انجام بدهد

Working with your legal aid lawyer

What you can expect your lawyer to do

راهنمای ذیل به شما توضیح می دهد که قرارداد تان با دف�ق امداد حقو�ق بریتیش 

این  اید �ب یس( Legal Aid BC - LABC شامل چه مواردی میشود.  )لیگال  کلمبیا 

اطالعات کمک می کنند تا با همکاری وکیل روی پرونده تان کار کنید.
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کارها�ی که وکیل انجام می دهد:

مورد  	 در  شما  با  و  بدهد  مالقات  وقت 
پرونده تان صحبت کند.

موارد ذیل را به شما توضیح بدهد: 	

– محرمانه بودن مشورت با وکیل  

– نقش شما  
– مراحل اقدامات قانو�ن  

– راه حل های قانو�ن برای شما  

– درصد احتمایل موفقیت در کار  

– خطرات احتمایل برای شما  

– محدودیت های قرارداد امداد   
/ لیگال اید          حقو�ق

اطالعات  	 تمام  که  بخواهد  شما  از 
مربوط به پرونده تان را به او بدهید.

در  	 انتطارا�ق  که چه  کند  از شما سئوال 
ن حال  مورد پرونده تان دارید، و در ع�ی
ن  به شما بگوید که وکیل نمی تواند گرف�ق

ن کند.  نتیجه مثبت را تضم�ی

توصیه های قانو�ن در مورد انجام کار به  	
شما بدهد و روال انجام کار را توضیح 
بدهد. توصیه های حقو�ق وکیل ممکن 
دارید  انتظار  که شما  اقداما�ق  با  است 

فرق کنند.

به سئوال های حقو�ق شما جواب بدهد.  	

موقع  	 به  را  پرونده  کار  که  کند  سعی 
ی  انجام بدهد و اگر فکر می کند تاخ�ی
شما  به  آمد،  خواهد  بوجود  طوال�ن 

اطالع بدهد.

ن فرصت به تلفن، ایمیل،  	 سعی کند در اول�ی
نتواند  شاید  بدهد.  جواب  شما  نامه  یا 
شما  با  گذارید  می  پیام  که  روزی  همان 

د. تماس بگ�ی

رس قرار مالقا�ق که با شما می گذارد حا�ن  	
شود، یا اگر برایش مقدور نیست، به شما 

ن کند.  اطالع بدهد و قرار دیگری تعی�ی

در مورد همه تصمیمات مهم پرونده تان با  	
شما مشورت کند. 

تان  	 پرونده  مختلف  مراحل  از  را  شما 
کند. مطلع 

جم  	 دادگاه م�ق یا  با وکیل  برای مالقات  اگر 
جم را بدهد.   الزم دارید، ترتیب حضور م�ق

و  	 مدارک  تمام  ک�پ  معقول،  حدی  در 
به  را  تان  پرونده  در  موجود  اطالعات 

بدهد. شما 

اگر کار مهمی را فراموش کرده، و یا اشتباهی  	
کرده باشد، بالفاصله به شما اطالع بدهد.

اگر از نتیجه کار پرونده تان را�ن نیستید،  	
به شما توضیح بدهد که آیا امکان فرجام 
)یع�ن  خ�ی  یا  باشد  می  موجود  خواهی 

تقاضای برریس دوباره بکند.(.

هیچوقت از شما تقاضای پول نکند. 	

تغی�ی وکیل  
Change of lawyer

اگر فکر می کنید که وکیل تان وظایف اش 

با او حرف بزنید. چنانچه  انجام نمی دهد، 

مشکالت برطرف نشد، با دف�ق لیگال اید منطقه 

ید تا بگویند چکار می توانید  خودتان تماس بگ�ی

 )LABC( اید در بریتیش کلمبیا لیگال  بکنید. 

معدودی، و اگر هنوز واجد  فقط در موارد 

ایط باشید، به شما اجازه می دهد که وکیل  رسش

را تغی�ی بدهید.

اگر تقاضا کنید که وکیل را تغی�ی بدهید )به 

یا  تغی�ی وکیل(  تقاضای  گویند  کار می  این 

)change of counsel request(، باید دلیل 

کار داشته باشید )مثال در  این  موجهی برای 

مورد کیفیت کار وکیل نگران هستید(. تقاضای 

شما باید عادالنه )بر اساس انتظارات منطقی( 

هم باشد. تغی�ی وکیل در زما�ن که پرونده در 

جریان است ممکن است مشکال�ق ایجاد کند.

اگر تقاضای تغی�ی وکیل کرده اید، باید کتبا به 

 LABC وکیل اطالع بدهید. اگر لیگال اید �ب یس

تقاضای شما را بپذیرد، وکیل شما موظف است 

ن فرصت ممکن به وکیل  پرونده تان را در اول�ی

جدیدتان بدهد.
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موکل(  از  )یع�ن  شما  از  تان  وکیل 
چه می خواهد و چه انتظارا�ق دارد

What your lawyer expects you (their client) to do

راهنمای ذیل توضیح می دهد که قرارداد شما با لیگال اید بریتیش کلمبیا 

ن این موارد به  Legal Aid BC - LABC شامل چه مواردی می شود. دانس�ق

شما و به وکیل تان کمک می کند تا بر روی پرونده تان همکاری کنید. 

شما می توانید:

چند  	 قرارداد  طبق  که  سید  ب�پ وکیل  از 
تان  پرونده  کار روی  برای  به وکیل  ساعت 
پرداخت می کنند و شما چطور می توانید 
کنید.  کمک  او  به  پرونده  تکمیل  برای 
ساعات پرداخ�ق به وکیل شامل تمام اوقا�ق 
ن  ، نوش�ق است که او �ف مکالمات تلف�ن
پرونده،  تنظیم  شما،  با  مالقات  ایمیل، 
 برای حضور در دادگاه، تحقیقات و 

گ
آماد�

برریس موارد قانو�ن مربوطه، و جمع آوری 
مدارک می کند.

را  	 تان  پرونده  به  مربوط  موارد  تمام 
تان  وکیل  اختیار  در  تمام  صداقت  با 
که  همانگونه  را  ن  چ�ی همه  اگر  بگذارید. 
است  ممکن  نگویید،  تان  وکیل  به  هست 
مؤثر  کند  می  شما  به  که  ها�ی  توصیه 

ر شما تمام شوند. نباشند و ح�ق به �ن

چه  	 که  بگویید  وکیل  به  خالصه  بطور 
زما�ن  چه  تا  میخواهید  و  دارید  انتظارا�ق 

کارتان به نتیجه برسد.

تلف�ن  	 و  که در مذاکرات حضوری  را  نکا�ق 
کنید.  یادداشت  زنید  می  حرف  وکیل  با 
کارها�ی را که قبول می کنید انجام بدهید 
یادداشت کنید و بنویسید که تا چه تاریخی 

باید آنها را انجام بدهید. 

تاریخ حضور در دادگاه، قرارهای مالقات،  	
و یا موارد اورژانس را به وکیل بگویید.

ارتباط  	 در  وکیل  که  را  مدار�  تمام 
را  می خواهد  از شما  تان  پرونده  با 
جدیدی  مدارک  اگر  بدهید؛  او  به 
از  مدارک  بقیه  همراه  به  دارید، 
طریق ایمیل، یا نامه، ارسال کنید یا 

به دستیار وکیل بگویید.

تمام سئوالهای وکیل را در ارسع وقت  	
جواب بدهید.

موردی را که متوجه نمی شوید از وکیل  	
سئوال کنید.

و  	 تان  پرونده  مورد مشکالت  در  فقط 
موارد مهم مربوطه حرف بزنید.

رس وقت برای مالقات با وکیل یا برای  	
حضور در دادگاه حا�ن بشوید.

تصمیم خودتان را در هر مرحله از کار  	
پرونده به وکیل بگویید و به وضوح به 

او بگویید که چه میخواهید.

بروید؛  	 مالقات  جلسات  به   
گ

آماد� با 
بدانید کدام موارد قانو�ن برای تان مهم�ق 

هستند و مدارک الزم را تهیه کنید. 

ن با  	 ن بشوید که برای تماس گرف�ق مطم�ئ
اختیار  در  شده  روز  به  اطالعات  شما 
وکیل تان باشد و به او بگویید که از چه 
طریقی می تواند برای تان پیام بگذارد.  

چنانچه اختالف نظری با وکیل دارید،  	
با او در باره نظرتان حرف بزنید.

شکایات  
Complaints

خدما�ت لیگال اید �ب  اگر از کار وکیل دف�ت

یس )LABC( را�ض نیستید، حق دارید که 

از کارکرد او شکایت کنید.  برای اطالعات 

کنید: رجوع  سایت  این  به   بیش�ت 

legalaid.bc.ca/about/complaints 

  

اگر وکیل تان می خواهد قرارداد لیگال 

اید را فسخ کرده و استعفاء بدهد، دلیل 

خو�ب هم برای این کار دارد و تقاضای 

او منصفانه است، باید این موضوع را 

به شما بگوید و تقاضای تغی�ی وکیل را 

به دف�ت لیگال اید LABC  بدهد.

Working with your legal aid lawyer
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