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ځه ولې قانوني مشوره وغواړم؟
د پناه لپاره غوښتنه یوه پیچلې پروسه ده او تاسو د قانوني مشورې حق لرئ.
دا ډیره ضروري ده چې تاسو یو قانوني وکیل وپلټئ او څومره ژر چې امکان ولري قانوني مشوره واخلئ .ځکه چې د پناه غوښتلو مالتړ
لپاره اړ ثبوتونو چمتو کولو لپاره ډیر لږ وخت ټاکل شوی.
که تاسو لږې پیسې لرئ یا هیڅ پیسې نه لرئ ،نو تاسو احتماال ستاسو د پناه غوښتنې مرستې لپاره وړیا مشورې ته د انتخاب وړ ېې.
ستاسو رسمي وکیل به دا تشریح کړي ،او مشخص به کړي چې دوې تاسو لپاره څه کوالی شي.
خپل قانوني وکیل سره په خالصه او صادق اوسئ
په دې سره چې شاید د ځانګړو شیانو په اړه چې تاسو ته پیښ شوي وي ،په اړه ېې غږیدل تاسو لپاره مشکل وي ،پرته له پوهې ستاسو
قانوني وکیل نه شي کوالی تاسو سره په پوره ډول مرسته وکړي .که تاسو د هرڅه په اړه خپل قانوني وکیل سره وغږیږئ نو دا کوالی
شي ستاسو د پناه غوښتنې سره مرسته وکړي.
څنګه قانوني مشوره السته راوړو
الندې لست په ایډنبورګ  Edinburghکې د ځینو قانوني وکیالنو سره د تماس مالومات چمتو کېې چې د پناه مشورې ورکوي .الندې
چمتو شویو توضیحاتو په استعمال سره تاسو شاید قانوني وکیل انتخاب او هغې سره اړیکه ونیسئ.
الزمي ده چې یادداشت ېې کړئ چې دا مکمل لست نه دی او نور قانوني وکیالن هم السته راتلونکي دي .که تاسو غواړئ ،کوالی شی یو
قانوني وکیل انتخاب کړئ چې په الندې لست کې نه وي ښودل شوی .د قانوني وکیالنو د شرکت ګنجایش په امضا کولو داللت نه کوي یا
د سکاټش رفیوجي کونسل په واسطه توصیه .د رسمي وکیالنو نور نومونه شاید د سکاټلنډ حقوقي ټولنې ته په تلفون کولو
 ۱۰۴۰۲۲۲۱۳۰۰السته راوړی شي.
که تاسو فکر کوئ چې له خپل قانوني وکیل څخه مو ناسمه مشوره یا ناکافي خدمت السته راوړی ،نو تاسو کوالی شی د مهاجرت
کمیشنرۍ دفتر( )OISCته شکایت وکړئ .د شکایت کولو په اړه مکمل مالومات په دې ویب پاڼه کې ديhttp://www.oisc.gov.uk :

څنګه شکایت وکړو
د شکایت کول ستاسو د پناه پر غوښتنې یا د مهاجرت پر حالت اثر نه اچوي.
که تاسو فکر کوئ چې له سکاټلینډي وکیل (خپل قانوني وکیل) څخه مو ناسمه مشوره یا ناکافي خدمت السته راوړی ،لومړی باید تاسو
خپل وکیل ته لیکلی شکایت چمتو کړئ او هغې ته څلور اونۍ وخت ورکړئ چې حل ېې کړي.
که ستاسو شکایت په څلورو اونیو کې حل نه شو ،نو تاسو کوالی شی د سکاټلینډ قانوني شکایاتو کمیشنرۍ ( )SLCCته رسمي لیکلی
شکایت وکړئ .که لیکل ېې مشکل وي ،تاسو کوالی شی د مرستې لپاره په  ۱۰۴۰۳۲۱۳۰۰هغوې ته تلفون وکړئ.
ستاسو په لیکلي شکایت کې باید د شکایت په اړه مکمل توضیحات شامل وي ،چې څه څنګه تاسو ته پیښ شوی او تاسو څنګه غواړئ
چې حل شي .تاسو باید خپل لیکلی شکایت السلیک هم کړئ.
د شکایت کولو په اړه مکمل مالومات د هغې په ویب پاڼه کې شته:
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
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