எடின்பர்க்கிலுள்ள சட்டப் பிரதிநிதிகள்
Updated December 2011

Legal representatives – Edinburgh - Tamil

நான் எதற்காக சட்ட ஆல ாசனைனை நாட லேண்டும்?
புகலிடத்திற்காக ேிண்ணப்பிப்பது சிக்க ாைததாரு தசைல்முனைைாகும், லேலும்
உங்களுக்கு சட்ட ஆல ாசனைனை தபறுேதற்காை உாினே உள்ளது.
நீங்கள் ஒரு சட்டப்பிரதிநிதினைக் கண்டைிேதும், கூடுோைேனரைில் ேினரோக சட்ட ஆல ாசனைனைப்
தபறுேதும் ேிகவும் முக்கிைோகும். ஏதைன்ைால், உங்களுனடை புகலிடக் லகாாிக்னகனை ஆதாிக்கத்
லதனேைாை சாட்சிைங்கனள அளிப்பதற்கு ேிகக் குனைந்த கா க்தகடுக்கலள உள்ளை.
உங்களிடம் குனைந்த பணலே இருக்கிைது அல் து பணலே இல்ன தைைில், உங்களுனடை புகலிடக்
லகாாிக்னகக்காக உங்களுக்கு இ ேச சட்ட ஆல ாசனைனைப் தபை உாினே இருக்க ாம் .உங்களுனடை
சட்டப் பிரதிநிதி இனத ேிளக்குோர். லேலும் அேர்களால் உங்களுக்கு என்ை தசய்ை இைலும் என்பனத
அனடைாளம் காட்டுோர்.
உங்களுனடை சட்டப்பிரதிநிதிைிடம் தேளிப்பனடைாகவும் லநர்னேைாகவும் இருங்கள்
உங்களுக்கு லநர்ந்த சி

சம்பேங்கனளப் பற்ைிப் லபசுேது கடிைோக இருந்தாலும், அனே குைித்து

உங்களுனடை சட்டப்பிரதிநிதி அைிைாத ேனரைில், அேரால் உங்களுக்கு முழுனேைாக உதே முடிைாது .
உங்களுனடை சட்டப் பிரதிநிதிைிடம் அனைத்னதயும் ேிோதித்தால் அது உங்களுனடை புகலிடக்
லகாாிக்னகக்கு உதேவும் கூடும் .
சட்ட ஆல ாசனைனைப் தபறுேது எப்படி
கீழ்க்காணும் பட்டிைல் எடின்பர்க்கில் உள்ள புகலிட ஆல ாசனைைளிக்கும் சி சட்டப்பிரதிநிதிகளின்
ததாடர்பு ேிேரங்கனள அளிக்கின்ைது .நீங்கள் இப்பட்டிைன சட்டப்பிரதிநிதி ஒருேனரத்
லதர்ந்ததடுப்பதற்கும் அேர்கனள ததாடர்புதகாள்ேதற்கும் பைன்படுத்திக் தகாள்ள ாம்.
இந்த பட்டிைல் ேிாிோைது அல் . லேறு சி

சட்டப்பிரதிநிதிகளும் உள்ளார்கள் .நீங்கள் ேிரும்பிைால்,

கீழ்க்காணும் பட்டிைலில் குைிப்பிடப்படாத சட்டப்பிரதிநிதி ஒருேனரத் லதர்ந்ததடுத்துக் தகாள்ள ாம் .
சட்டப்பிரதிநிதிகளின் நிறுேைம் ஒன்னைச் லசர்ப்பது ஸ்காட் ாந்து அகதிகள் ேன்ைத்தால்
ஒப்புத ளிக்கப்படுேதில்ன ேற்றும்/ அல் து பாிந்துனரக்கப்படுேதில்ன .ேற்ை சட்டப்பிரதிநிதிகளின்
தபைர்கனள 0131 226 7411 என்ை ததான லபசி எண்னண அனைப்பதன் மூ ம் ஸ்காட் ாந்து சட்ட
சமூகத்திடேிருந்து தபை ாம்.
நீங்கள் உங்களுனடை சட்டப் பிரதிநிதிைிடேிருந்து லோசோை ஆல ாசனை அல் து பற்ைாத லசனேனைப்
தபற்றுள்ளதாக உணர்ந்தால், நீங்கள் குடிலைற்ை ஆனணைர் அலுே கத்திற்குப் (OISC) புகார் ஒன்னைச்
தசய்ை ாம். புகார் ஒன்னை எவ்ோறு தசய்ேது என்பது குைித்த முழு ேிேரங்கள் இந்த இனணைதளத்தில்
கினடக்கின்ைை.: http://www.oisc.gov.uk

புகார் ஒன்ைினை தசய்ேது எப்படி?
புகார் ஒன்ைினைச் தசய்ேது உங்களுனடை புகலிடத்திற்காை லகாாிக்னகனைலைா அல் து உங்களது
குடிேரவு நின னேனைலைா பாதிப்பதில்ன .
நீங்கள் லோசோை ஆல ாசனை அல் து பற்ைாத ஆல ாசனைனை ஸ்காட் ாந்து ேைக்குனரஞர்
(உங்களுனடை சட்டப்பிரதிநிதி) ஒருோிடேிருந்து தபற்றுள்ளதாக உணர்ந்தால், முதலில் புகானர எழுத்து
மூ ோக உங்களது சட்டப்பிரதிநிதிக்கு அளிக்க லேண்டும், ேற்றும் அப்புகானரத் தீர்த்துனேக்க 4 ோரகா
அேசகாரம் அேர்களுக்கு அளிக்க லேண்டும்.
உங்களுனடை புகார் 4 ோரங்களுக்குள் தீர்க்கப்படேில்ன

என்ைால், ஸ்காட் ாந்திை சட்டப் புகார்கள்

ஆனணைருக்கு (SLCC) அதிகாரபூர்ேோை எழுத்துமூ ப் புகார் ஒன்னைச் தசய்ை ாம் .எழுதுேது கடிைோக
இருந்தால், அேர்கனள உதேிக்கு 0131 528 511 என்ை எண்ணில் அனைக்க ாம் .
உங்களுனடை எழுத்துப்பூர்ேோை புகாாில் நீங்கள் புகாாின் முழு ேிேரங்கனளயும், அது உங்கனள
எவ்ோறு பாதித்துள்ளது என்பனதயும், லேலும் நீங்கள் உங்களுனடை புகார் எவ்ோறு தீர்க்கப்படலேண்டும்
என்று ேிரும்புகிைீர்கள் என்பனதயும் உங்களுனடை ோர்த்னதகளில் லசர்க்க லேண்டும். உங்களின்
எழுத்துப்பூர்ேோை புகாாில் நீங்கள் னகதைாப்பம் இடவும் லேண்டும்.
புகார் ஒன்னைத் தருேது பற்ைிை முழு ேிேரங்கள் அேர்களுனடை இனணைதளத்தில் கினடக்கின்ைை:
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx

எடின்பர்க்கிலுள்ள சட்டப்பிரதிநிதிகள்:
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