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من چرا باید در جستجوی مشاوره حقوقی باشم؟
درخواست برای پناهندگی یک پروسه پیچیده است و شما از حق دریافت مشاوره حقوقی برخوردار می باشید.
این بسیار مهم است که شما به زودترین فرصت ممکن یک نماینده حقوقی را بیابید و از او مشاوره حقوقی بگیرید ،چرا که چوکات های
زمانی برای تهیه شواهد الزم برای حمایت از ادعای پناهندگی شما بسیار کوتاه است.
اگر شما پول کم در اختیار دارید و یا پول ندارید ،احتماالً مستحق دریافت مشاوره رایگان برای کمک به ادعای پناهندگی تان باشید.
نماینده حقوقی شما این مسئله را توضیح خواهد داد و مشخص خواهد کرد که برای شما چه کار کرده می تواند.
با نماینده حقوقی تان آزاد و صادق باشید
با آنکه ممکن است صحبت درباره مسائل مشخصی که برای تان اتفاق افتاده است را مشکل بیابید ،اما تا نماینده حقوقی شما آنها را نداند
نمی تواند کامالً به شما کمک کند .همچنین بحث در مورد همه مسائل با نماینده حقوقی تان می تواند به ادعای پناهندگی تان کمک کند.
طریقه حصول مشاوره حقوقی
لست ذیل معلومات تماس بعضی از نماینده های حقوقی که در ایدنبرگ مشاوره پناهندگی ارائه می کنند فراهم می کند .همچنین شما می
توانید برای انتخاب یک نماینده حقوقی از این لست استفاده کنید و با استفاده از جزئیات ارائه شده در ذیل با آنها تماس بگیرید.
مهم است به یاد داشته باشید که این لست یک لست جامع نمی باشد و نماینده های حقوقی دیگری نیز موجود هستند .اگر بخواهید ،می
توانید یک نماینده حقوقی که در لست ذیل ذکر نشده است را انتخاب کنید .شمول یک مؤسسه نماینده های حقوقی دال بر تأیید و /یا
توصیه مؤسسه از سوی شورای پناهندگان اسکاتلند نمی باشد .نام های سایر نماینده های حقوقی از جامعه حقوقی اسکاتلند بوسیله تماس با
شماره  0131 226 7411قابل حصول است.
اگر حس می کنید که مشاوره ضعیف و یا کدام خدمت ناکافی از سوی نماینده حقوقی تان دریافت کرده اید ،می توانید یک شکایت به دفتر
مأمور (کمیشنر) مهاجرت ) (OISCارائه کنید .جزئیات کامل درباره طرح یک شکایت در وبسایت آنها موجود است:
http://www.oisc.gov.uk

طریقه طرح یک شکایت
طرح یک شکایت بر ادعای پناهندگی شما و یا وضعیت مهاجرت شما اثرگذار نمی باشد.
اگر شما احساس می کنید که مشاوره ضعیف و یا کدام خدمت ناکافی از جانب یک وکیل اسکاتلندی (نماینده حقوقی تان) دریافت کرده
اید ،در ابتدا باید شکایت تان را کتبا ً به نماینده حقوقی تان ارائه کنید و به وی چهار هفته مهلت دهید تا آن را رفع کند.
اگر شکایت شما در ظرف چهار هفته رفع نشد ،می توایند یک شکایت کتبی رسمی به مأمور (کمیشنر) شکایات حقوقی اسکاتلند
) (SLCCارائه کنید .اگر تحریر شکایت برای تان دشوار است ،می توانید با آنها با شماره  0131 528 511تماس بگیرید.
در شکایت کتبی تان شما باید جزئیات کامل شکایت به زبان خودتان ،این که این مسئله چگونه بر شما اثر گذاشته است و این که می
خواهید شکایت شما چگونه رفع شود را شامل بسازید.
جزئیات کامل درباره نحوه طرح یک شکایت در وبسایت آنها موجود است:
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
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