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Legal representatives – Edinburgh - Amharic

ህጋዊ ምክርን የምጠይቀው ለምንድን ነው?
ለጥገኝነት ማመልከት ውስብስብ ሂደት ነው ስለዚህም የህጋዊ ምክር መብት አለዎ፡፡
ህጋዊ ተወካይ አግኝተው በተቻለ ፍጥነት ህጋዊ ምክርን ማግኘትዎ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የጥገኝነት ማመልከቻዎን ለደመገፍ
የሚያስፈልጉ ማስረጃዎችን ለማስገባት በጣም አጭር የጊዜ ሰሌዳዎች ናቸው ያሉት፡፡
ጥቂት ወይም ምንም ገንዘብ ከሌልዎ፣ ለጥገኝነት ማመልከቻዎ ሊያግዝዎ ለሚችል ነጻ የህግ ምክር ብቁ የመሆን አድል አለዎት፡፡ የእርስዎ
ህጋዊ ተወካይ ይህንን ያብራራል፣ እና ለእርስዎ ምን ሊያደርግልዎ እንደሚችል ይለያል፡፡
ለህጋዊ ተወካይዎ ግልጽ እና ታማኝ ይሁኑ
ምንም አንኳ በእርስዎ ላይ የተከሰቱ የተወሰኑ ነገሮችን ለመናገር ከባድ ቢሆንም፣ ሙሉ በሙሉ ካላወቁ በስተቀር ሊረዱዎት አይችሉም፡፡
ከህግ ተወካይዎ ጋ ሁሉንም ነገር ከተወያዩ የጥገኝነት ማመልከቻዎንም ሊያግዝ ይችላል፡፡
ህጋዊ ምክር እንዴት ማግኘት ይችላሉ
ከዚህ ቀጥሎ ያለው ዝርዝር በኤደንብራህ (Edinburgh ) ውስጥ የሚገኙ እና የጥገኝነት ምክር የሚሰጡ ጥቂት ህጋዊ ተወካዮች
የሚገኙበትን አድራሻ ዝርዝር ይሰጥዎታል፡፡ የህጋዊ ተወካይ ለመምረጥ ይህንን ዝርዝር ሊጠቀሙ ይችላሉ እና ከስር በተሰጠው ዝርዝር
ያግኟቸው፡፡
ይህ ዝርዝር የተሟላ እንዳልሆነ እና ሌሎች ህጋዊ ተወካዮች እንዳሉ መገንዘብ አስፈላጊ ነው፡፡ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከዚህ በታች
ከተመለከተው ዝርዝር ውጭ የሆኑ ህጋዊ ተወካይ መምረጥ ይችላሉ፡፡ የህጋዊ ተወካይ ድርጅት መካተት በስኮቲሽ ስደተኞች ምክርቤት
(Scottish Refugee Council ) ምንም አይነት ድጋፍን/ወይም ማረጋገጫ መስጠትን አያመላክትም፡፡ ሌሎች የህጋዊ ተወካይ ስሞችን
በስልክ ቁጥር 0131 226 7411በመደወል ከስኮትላንድ ህግ ማሀበረሰብ መውሰድ ይቻላል፡፡
ከህጋዊ ተወካይዎ ብቁ ያልሆነ ምክር እንዳልተሰጥዎ ወይም በቂ ያልሆነ አገልግሎት እንዳላገኙ የሚያስቡ ከሆነ፣ ለስደተኞች ኮሚሽነር ቢሮ
Office of the Immigration Commissioner (OISC) አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ ስለ አቤቱታ ማቅረብ ሙሉ ዝርዝር በድረ
ገጻቸው ላይ ይገኛል፡ http://www.oisc.gov.uk

አቤቱታ እንዴት ማቅረብ ይቻላል
አቤቱታ ማቅረብ በጥገኝነት ማመልከቻዎ ወይም በስደተኝነት ሁኔታዎ ላይ ምንም ተጽእኖ የለውም፡፡
ከስኮቲሽ ህጋዊ ተወካይዎ (የእርስዎ ህጋዊ ተወካይ) ብቁ ያልሆነ ምክር እንዳልተሰጥዎ ወይም በቂ ያልሆነ አገልግሎት እንዳላገኙ
የሚያስቡ ከሆነ፣ በመጀመሪያ አቤቱታዎን በጽሁፍ ለህጋዊ ተወካይዎ ማቅረብ አለብዎ እና መፍትሄ እንዲሰጡበት አራት ሳምንት
ይፍቀዱላቸው፡፡
አቤቱታዎ በአራት ሳምንታት ውስጥ መፍትሄ ካላገኘ፣ ለስኮቲሽ ህጋዊ አቤቱታዎች ኮሚሽነር Scottish Legal Complaints
Commissioner (SLCC) ይፋዊ የሆነ የተጻፈ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ መጻፍ ከባድ ከሆነብዎ፣ ለእገዛ በስልክ ቁጥር 0131
528 511 በመደወል ይችላሉ፡፡
በጽሁፍ አቤቱታዎ ላይ በራስዎ ቃላት የአቤቱታውን ሙሉ ዝርዝር ማካተት ይኖርብዎታል፣ ይህ እርስዎን እንዴት እንዳወክዎት እና
አቤቱታዎ እንዴት ሊፈታ እንደሚችልም በማካተት፡፡ በጽሁፍ የቀረበው አቤቱታ ላይ መፈረምም አለብዎ፡፡
አቤቱታ ስለ ማቅረብ ሙሉ ዝርዝሮቹ በድረ ገጻቸው ላይ ይገኛል፡ http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/howto-complain/complaint-form.aspx
በኤደንብራህ ውስጥ ያሉ ህጋዊ ወኪሎች:

Ethnic Minority Law Centre
103-105 Morrison Street
Edinburgh
EH3 8BX
ስልክ: 0131 229 2038
ፋክስ: 0131 229 2039
Edinburgh@emlc.org.uk
McGill & Co
34 Lochrin Buildings
EH3 9ND
ስልክ: 0131 228 2083
ፋክስ: 0131 228 2133
vdouglas@mcgillandco.co.uk

Drummond Miller
32 Moray Place
Edinburgh
EH3 6BZ
ስልክ: 0131 226 5151
ፋክስ: 0131 225 2608
dbrown@drummond-miller.co.uk

D Duheric & Co Solicitors
23 Castle Street
Edinburgh
EH2 3DN
Tel: 0131 225 5444
Mobile: 07427049669
Skype: dduheric
Damir.duheric@dduhericsolicitors.co.uk
www.dduhericsolicitors.co.uk

