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چرا باید به دنبال مشاوره حقوقی باشم؟
تقاضای پناهندگی فرآیندی پیچیده است و استفاده از مشاوره حقوقی جزء حقوق شما می باشد.
پیدا کردن یک وکیل و دریافت مشاوره حقوقی در اسرع وقت برای شما بسیار مهم است زیرا مهلت های زمانی در نظر گرفته شده
برای ارائه شواهد و مدارک در تایید تقاضای پناهندگی بسیار کوتاه می باشند.
اگر پول کمی دارید یا فاقد پول هستید ،این احتمال وجود دارد که به منظور کمک به شما در ارائه تقاضای پناهندگی ،مشاوره حقوقی
رایگان برای شما مهیا شود .وکیل شما این مسئله را توضیح خواهد داد و کارهایی که آنها می توانند برای شما انجام دهند را تشریح
خواهد نمود.
با وکیل خود راحت و روراست باشید
با اینکه ممکن است صحبت کردن درباره برخی از اتفاقاتی که برایتان رخ داده است ،برایتان دشوار باشد ،وکیل شما تنها در صورتی
می تواند به طور کامل به شما کمک کند که از همه چیز اطالع داشته باشد .اگر همه چیز را با وکیل خود در میان بگذارید ،در نتیجه
تقاضای پناهندگی تان نیز مثمرثمر خواهد بود.
نحوه دریافت مشاوره حقوقی
در لیست زیر اطالعات تماس برخی گروه های وکالی حقوقی که خدمات مشاوره پناهندگی در ادینبورگ ارائه می دهند ،ارائه شده
است .از این لیست می توانید برای انتخاب یک وکیل و تماس یا وی/آنها با کمک اطالعات تماس ارائه شده استفاده نمایید.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که این لیست جامع نمی باشد و وکالی حقوقی دیگری نیز موجود می باشند .در صورت تمایل می
توانید وکیلی انتخاب کنید که در لیست زیر ذکر نشده است .ذکر نام یک شرکت خدمات وکالی حقوقی الزاما به معنای هیچ نوع تایید
و/یا توصیه ای از طرف شورای پناهندگی اسکاتلند نمی باشد .نام سایر وکالی حقوقی را می توان از طریق تماس با کانون وکالی
اسکاتلند ) (Law Society of Scotlandبه شماره  0131 226 7411دریافت کرد.
چنانچه تصور می کنید مشاوره ضعیف یا خدمات ناکافی از طرف وکیل خود دریافت کرده اید ،می توانید به دفتر کمیسیونر مهاجرت
) (OISCشکایت کنید .اطالعات کامل درباره ارائه شکایت بر روی وب سایت آنها به آدرس زیر موجود می باشد :
http://www.oisc.gov.uk

نحوه ارائه یک شکایت
ارائه یک شکایت ،تاثیری بر تقاضای پناهندگی یا وضعیت مهاجرت تان نخواهد داشت.
چنانچه تصور می کنید مشاوره ضعیف یا خدمات ناکافی از طرف یک مشاور حقوقی اسکاتلندی (وکیل خود) دریافت کرده اید ،باید
ابتدا شکایت خود را به صورت مکتوب به وکیل خود ارائه دهید و چهار هفته به وی فرصت دهید آن را برطرف نماید.
چنانچه شکایت شما ظرف چهار هفته حل و فصل نشد ،می توانید یک شکایت مکتوب رسمی به دفتر کمیسیونر رسیدگی به شکایات
حقوقی اسکاتلند ) (SLCCارائه دهید .چنانچه نوشتن برای شما دشوار است ،می توانید از طریق تماس با شماره 0131 528 511
درخواست کمک نمایید.
در شکایت مکتوب خود شما باید شرح کامل شکایت را به زبان خود ارائه دهید ،نحوه تاثیر آن بر خود و اینکه ترجیح می دهید شکایت
شما به چه نحو حل و فصل شود را نیز بیان نمایید .همچنین ،ضرورت دارد که شکایت مکتوب خود را امضا نمایید.
اطالعات کامل درباره ارائه شکایت بر روی وب سایت آنها به آدرس زیر موجود می باشد :
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
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