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لماذا يتعين علي الحصول على مشورة قانونية؟
التقدم بطلب الحصول على حق اللجوء عملية معقدة ولك الحق في الحصول على مشورة قانونية.
من المهم جدً ا الحصول على ممثل قانوني والحصول على استشارة قانونية بأسرع ما يمكن ألن اإلطار الزمني لتقديم األدلة المطلوبة لدعم
طلب اللجوء الخاص بك ضيق للغاية.
إذا كانت مواردك المالية محدودة أو منعدمة ،سوف تحصل على استشارة قانونية مجانية لمساعدتك في طلب اللجوء .سوف يشرح لك ممثلك
القانوني هذا األمر ،ويحدد لك ما يمكنهم تقديمه لك.
إلزم الصراحة والصدق مع ممثلك القانوني
قد توجد بعض األمور التي حدثت لك والتي تجد صعوبة في الحديث عنها ولكن ممثلك القانوني لن يستطيع مساعدتك بشكل كامل ما لم
يعرفها .كما أن مناقشة كافة األمور مع ممثلك القانوني يساعد على قبول طلب اللجوء الخاص بك.
طريقة الحصول على استشارة قانونية
تشمل القائمة التالية بيانات االتصال لبعض الممثلين القانونيين المختصين في تقديم استشارات خاصة باللجوء في إدنبرة ).(Edinburgh
يمكنك االستعانة بهذه القائمة الختيار ممثل قانوني واالتصال به عن طريق البيانات المرفقة فيما يلي.
يرجى العلم أن هذه القائمة ليست شاملة ويوجد ممثلون قانونيون آخرون غير المذكورين في القائمة .يمكنك اختيار ممثل قانوني آخر من غير
المذكورين في القائمة إن شئت .تضمين اسم أي شركة ممثل قانوني ال يعتبر تفوي ً
ضا أو توصية من جانب مجلس الالجئين االسكتلندي.
يمكن الحصول على أسماء ممثلين قانونيين آخرين من جمعية القانون في اسكتلندا عن طريق االتصال على الرقم .1717 222 1177
إذا كنت تشعر أنك تلقيت استشارة سيئة أو خدمة غير مناسبة ،يمكنك التقدم بشكوى إلى مكتب مفوض خدمات الهجرة ( .)CSIOيمكنك
االطالع على التفاصيل الكاملة بشأن تقديم الشكاوى على الموقع اإللكترونيhttp://www.oisc.gov.uk :

طريقة تقديم الشكاوى
التقدم بشكوى ال يؤثر على طلبك اللجوء أو وضع الهجرة.
ذا كنت تشعر أنك تلقيت استشارة سيئة أو خدمة غير مناسبة من محام اسكتلندي (ممثلك القانوني) ،يتعين عليك في البداية تسليم شكواك كتابة
إلى ممثلك القانوني ومنحه أربعة أشهر لحل المشكلة.
في حالة عدم حل مشكلتك خال ل أربعة أشهر ،يمكنك التقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلى مفوض الشكاوى القانونية االسكتلندي (.)ICOO
إذا وجدت صعوبة في الكتابة ،يمكنك االتصال بهم للمساعدة على الرقم التالي 1515 125 155
يتعين عليك في شكواك الكتابية ذكر التفاصيل الكاملة فيما يخص الشكوى بأسلوبك ،وكيف أثر هذا عليك وما هو الحل الذي تراه مناسبًا
لمشكلتك .كما يتعين عليك توقيع شكواك الكتابية.
يمكنك االطالع على التفاصيل الكاملة بشأن تقديم الشكاوى على الموقع اإللكتروني:
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
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