العمل مع محامي المساعدة
القانونية الخاص بك

Working with your legal aid lawyer

ماذا يمكنك أن تتوقعه من محاميك
What you can expect your lawyer to do

الرشادات المبينة أدناه ما يمكنك
توضح لك إ
العانة القانونية الخاص
أن تتوقعه من عقد إ
بك مع جمعية الخدمات القانونية ).(LSS
الرشادات وكذلك
سوف تساعدك هذه إ
محاميك للعمل معاً ف ي� قضيتك.

• •تحديد موعد لمقابلتك ومناقشة قضيتك
ش
يل:
• •سوف ي�ح لك ما ي
−
−
−
−
−
−
−

−الرسية (الخصوصية)
−دورك
الجراءات القانونية
−خطوات إ
−إختياراتك القانونية
−فرصك ف ي� الحصول عىل ما تريده
ت
ال� قد تواجهك
−المخاطر ي
−القيود المرتبطة بعقد المساعدة القانونية
الخاص بك

• •يسألك عن جميع المعلومات المتعلقة بقضيتك.
ت
ال� ترغب ف ي� الحصول عليها
• •يسألك عن النتائج ي
من قضيتك ،ش
وي�ح لك انه ال يمكن ان يضمن
نتيجة قضيتك.
• •إعطاءك المشورة القانونية حول ما يمكنك
ن
القانو� مختلفاً عن
القيام به( .قد يكون رأيه
ي
ت
ال� ترغب ف ي� الحصول عليها).
الخيارات ي
الجابة عىل أسئلتك القانونية.
•• إ

• •محاولة إنهاء العمل وفق الزمن المطلوب
تأخ� طويل.
وإبالغك إذا كان يتوقع حصول ي

• •محاولة الرد عىل مكالماتك الهاتفية والرد عىل
ال�يد إ ت ن
و� أو رسائلك حالما تكون
رسائل ب
اللك� ي
لديهم الفرصة للقيام بذلك (ربما ال يتم ذلك
ف ي� نفس اليوم).

التصال بك
• •المحافظة عىل مواعيد مقابلتك .أو إ
لتحديد موعد آخر إذا لم يتمكن من المحافطة
عىل الموعد.
• •مناقشة جميع القرارات الهامة معك حول
قضيتك.
• •اطالعك عىل كل مرحلة من مراحل قضيتك.
• •ضمان حصولك عىل تم�جم إذا كنت بحاجة إليه
ف
الستماع.
ي� موعد المقابلة أو جلسة إ
• •إعطاؤك نسخ مصورة من أية وثائق أو معلومات
أخرى ،إذا كان طلبك واقعياً.
ش
�ء أو عند
• •إبالغك فور ًا إذا تم نسيان عمل ي
إرتكاب خطأ.
• •يوضح لك إن كان بإمكانك إستئناف نتيجة
قضيتك من عدمه (أن يطلب مراجعة القرار)،
إذا لم يعجبك القرار.
• •أن ال يطلب منك المال أبداً.

تغي� المحامي
ي

Change of lawyer

إذا إعتقدت أن محاميك لم يفي بمسؤولياته ،ناقش معه
أ
المر .إذا لم تصال إىل حل للمشكلة ،إتصل بالمكتب
المحل للمساعدة القانونية لمعرفة ما يمكنك القيام
ي
به .تسمح لك جمعية الخدمات القانونية ()LSS
بتغي� محاميك ف ي� ظروف محدودة فقط ،وفقط ف ي� حالة
ي
إستمرارك ف ي� التأهل لهذه الخدمات.
إذا قدمت طلباً
تغي�
لتغي� محاميك (يسمى طلب
ي
ي
ً
ً
ال
(مث
لذلك
ا
مقنع
ا
سبب
لديك
يكون
أن
يجب
المحامي)،
ً
مخاوف تتعلق بنوعية الخدمات المقدمة) .يجب أن يكون
طلبك عادال ً أيضاً ن
تغي�
(مب� عىل توقعات واقعية) .ي
ي
محاميك ف ي� منتصف قضيتك يمكن أن يخلق لك المشاكل.
لتغي� محاميك ،يجب
إذا قمت فعال ً بتقديم طلب
ي
عليك إبالغهم خطياً بذلك .إذا وافقت جمعية الخدمات
القانونية ( )LSSعىل طلبك ،يجب أن يقوم محاميك
بتحويل ملفك إىل المحامي الجديد ف ي� أقرب وقت ممكن.
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العمل مع محامي المساعدة
القانونية الخاص بك

Working with your legal aid lawyer

ما يتوقع محاميك أن تقوم به (كزبون)
What your lawyer expects you (their client) to do

توضح لك التعليمات المبينة أدناه ما يمكن أن
تتوقعه من عقد المساعدة القانونية خاصتك
مع جمعية الخدمات القانونية ( .)LSSسوف
تساعدك هذه التعليمات وتساعد محاميك
للعمل معاً ف ي� قضيتك

الشكاوى
Complaints
إذا لم تكن مرسوراً حول أي خدمة مقدمة من جمعية
الخدمات القانونية ( ،)LSSلديك الحق ف ي� تقديم
شكوى رسمية .لمزيد من المعلومات ،يرجى مطالعة:
legalaid.bc.ca/about/complaints.php

ي ف� بعض الحاالت ،يستطيع محاميك أن يزيل
نفسه من عقد المساعدة القانونية الخاص بك
إذا كان لديه سبب معقول لذلك وكان طلبه
متسم اً بالعدل.

• •إسأله عن مقدار الوقت الذي يمنحه العقد
للعمل ف ي� قضيتك وكيف يمكنك مساعدته
التحض� لقضيتك .يشمل الوقت المتوفر
ف ي�
ي
ال ت
لك�ونية؛ المكالمات
لقضيتك الرسائل إ
التحض� للمحكمة
الهاتفية؛ مواعيد المقابلة؛
ي
ن
القانو�؛ مراجعة
البحث
وحضور المحكمة؛
ي
وتحض�ها.
المستمسكات القانونية
ي
• • بادر بإعطائه الحقائق المتعلقة بقضيتك ت ز
وإل�م
بالرصاحة .إن لم تكن رصيحاً ،قد ال تستفيد من
المشورة المقدمة من المحامي وقد تؤثر سلباً
عىل قضيتك.
• •بادر بإعطائه فكرة عن ما ترغب ف ي� الحصول عليه
ت
وم� ترغب ف ي� ان يحصل ذلك.
• •بادر بكتابة مالحظات عن مناقشاتكم ف ي�
الجتماعات وأثناء المكالمات الهاتفية .بادر
إ
ت
ال� توافق عىل القيام بها
بكتابة جميع المهام ي
ت
النتهاء منها.
وم� تتوقع إ
• •زوده بالمعلومات عن مواعيد جلسات المحكمة
القادمة والمواعيد والقضايا العاجلة أ
الخرى.
قدم له أية مستمسكات تتعلق بقضيتك أو
•• ّ
أية معلومات جديدة تتوفر لديك؛ أرسلها إليه
بال�يد إ ت ن
بال�يد ،أو بلّغ مساعده
و� أو ب
ب
اللك� ي
الداري.
إ

بالجابة عىل أسئلته ف ي� أرسع وقت ممكن.
• •بادر إ
• •اطلب التوضيح ان لم تفهم شيئا.

ت
ال� تهم
• •تحدث فقط عن قضيتك والحقائق ي
قضيتك.
• •أح�ض ف ي� الموعد المحدد لمقابلتك أو لحضور
جلسة المحكمة.
ف
أخ�ه عن قرارك ي� كل مرحلة من مراحل قضيتك
•• ب
وإعطائه تعليمات واضحة.
• •تح�ض لمقابالتك؛ وحدد القضايا القانونية
أ
الهم بالنسبة لك واحصل عىل المستمسكات
ت
ال� تحتاجها.
ي
• •تأكد من ضمان حصوله عىل معلومات وتحافظ
عىل التواصل معه وإبالغه أين يمكنه أن تي�ك
رسائل لك.
• •ناقش معه ان كان هناك خالف ف ي� الرأي معه.

