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بۆچی دهبێت له راوێژکاریی یاسایی کهڵک وهرگرم؟
داواکاریی پهنابهریهتی رهوتێکی ئاڵۆزه و کهڵک وهرگرتن له راوێژکاریی یاسایی بهشێک له مافی ئێوهیه.
دۆزینهوهی پارێزهرێک و وهرگرتنی راوێژکاریی یاسایی له زووترین کاتدا بۆ ئێوه زۆر گرنگه لهبهر ئهوهی که ماوهی دیاریکراو بۆ
پێشکهشکردنی بهڵگهکان و داکیۆمێنتهکان بۆ پشتڕاستکردنهوهی داواکاریی پهنابهریهتی زۆر کورته.
ئهگهر پارهی کهمتان ههیه یان پارهتان نییه ،ئهو ئهگهره ههیه که به مهبهستی یارمهتیدانی ئێوه بۆ پێشکهشکردنی داواکاریی پهنابهریهتی،
راوێژکاریی یاسایی خۆڕایی بۆ ئێوه دابین بکرێت .پارێزهرهکهی ئێوه ئهم بابهته شرۆڤه دهکات و ئهو کارانهی که ئهوان دهتوانن بۆ
ئێوهیان جێبهجێ بکهن شرۆڤه دهکات.
لهگهڵ پارێزهری خۆتان رهحهت و رووڕاست بن
وێرای ئهوهی که رهنگه ههندێ بابهت که بۆتان روویداوه قسهکردن لهسهریان بۆ ئێوه سهخت بێت ،بهاڵم پارێزهرهکهی ئێوه تهنیا کاتێک
دهتوانێت به تهواوهتی کارتان بۆ بکات که له ههموو شتێک ئاگادار بێت .ئهگهر ههموو شتێکی پێ بڵێن ،له ئاکامدا داواکاریی
پهنابهریهتیشتان بهکهڵک دهبێت.
شێوازی وهرگرتنی راوێژکاریی یاسایی
لهو ریزبهندهی خوارهوهدا زانیاریهکانی پهیوهندی کردنی ههندێ گروپی پارێزهرانی یاسایی که خزمهتگوزاریی راویژکاریی پهنابهریهتی
له ئێدینبورگ پێشکهش دهکهن ،پێشکهش کراوه .دهتوانن لهم ریزبهنده بۆ ههڵبژاردنی پارێزهرێک و پهیوهندی کردن بهو/بهوانهوه به
یارمهتی زانیاریهکانی پهیوهندی کردنی پێشکهش کراو ،کهڵک وهرگرن.
ئاماژهکردن بهم خاله گرنگه که ئهم ریزبهنده تهواو نییه و پارێزهرانی یاسایی تریش ههن .ئهگهر بتانهوێت دهتوانن پارێزهرێک
ههڵبژێرن که له ریزبهندی خوارهوهدا ئاماژهی پێنهکرابێت .ئاماژه به ناوی کۆمپانیایهکی خزمهتگوزاریی پارێزهرانی یاسایی به پێویست
به واتای هیچ جۆره پهسهند و/یان سفارشتێک لهالیهن ئهنجومهنی پهنابهریهتی سکۆتلهندهوه نییه .ناوی دیکهی پارێزهرانی یاسایی
دهکرێت له رێگای پهیوهندی کردن به بنکهی پارێزهرانی سکۆتلهند ) (Law Society of Scotlandبه ژمارهی
 0131 226 7411وهرگیردێن.
ئهگهر وادهزانن راوێژکاریی الواز یان خزمهتگوزاریی ناتهواوتان لهالیهن پارێزهری خۆتانهوه وهرگرتووه ،دهتوانن له نووسینگهی
کۆمیسیۆنهری کۆچبهریدا ) (OISCسکااڵ بکهن .زانیاریی تهواو لهسهر پێشکهشکردنی سکااڵ لهسهر ماڵپهڕی ئهوان به ناونیشانی
خوارهوه ههیهhttp://www.oisc.gov.uk :

شێوازی پێشکهشکردنی سکااڵیهک
پێشکهشکردنی سکااڵیهک ،کاریگهریهکی لهسهر داواکاریی پهنابهریهتی یان بارودۆخی کۆچبهریتان نابێت .
ئهگهر وادهزانن که راوێژکاریی الواز یان خزمهتگوزاریی ناتهواوتان لهالیهن پارێزهرێکی یاسایی سکۆتلهندی (پارێزهری خۆتان)
وهرگرتووه ،دهبێت سهرهتا سکاالکهی خۆتان به شێوهی نووسراوه بدهن به پارێزهرهکهتان و چوار حهوته دهرفهتی پێ بدهن که
چارهسهریان بکات.
ئهگهر سکااڵکهی ئێوه له ماوهی چوار حهوتهدا چارهسهر نهکرا ،دهتوانن سکااڵیهکی نووسراوهی فهرمی پێشکهشی نووسینگهی
کۆمیسیۆنهری راگهیشتن به سکااڵ یاساییهکانی سکۆتلهند ) (SLCCبکهن .ئهگهر نووسین بۆ ئێوه سهخته ،دهتوانن له رێگای پهیوهندی
کردن به ژمارهی  0131 528 511داوای یارمهتی بکهن.
له سکااڵی نووسراوی خۆتاندا ئێوه دهبێت شرۆڤهی تهواوی سکااڵکه به زمانی خۆتان پێشکهش بکهن ،چۆنیهتی کاریگهری لهسهرتان و
ئهوهی که به چاکی دهزانن که سکااڵکهی ئێوه به چ جۆرێکیش چارهسهر بکرێت بڵێن .ههروهها ،پێویسته که سکااڵی نووسراوی خۆتان
واژۆ بکهن.
زانیاریی تهواو سهبارهت به پێشکهشکردنی سکااڵ لهسهر ماڵپهڕی ئهوان به ناونیشانی خوارهوه ههیه:
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
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