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ے؟
صل کرنا چاہئے
مجھے قانونی مشووره کيوں حاص
ے
ے۔
عمل ہے اور آپ کو قانونی مشوورے کا حق ہے
يک پيچيده ل
خواست دينا ايک
اسائلم کے لئے درخ
م
بہت ضروری ہہے
الش کرنا اور قانونی مشوره حاصل کرنا بہ
ايک قانونی نمائنده جلد از جلد تال
کی حدود بہت ممختصر ہوتی ہہيں۔
کے لئے وقت ی
ے کی تائيد کرننے کی خاطر درکار شہادت مہيا کرنے ے
کہ آپ کے اساائلم کے دعوے
کيونک
حق
ی مشورے کا ح
رقم تھوڑی ہو ييا بالکل کوئی رقم نہ ہو ،تو آپ کو اپنے ا سائلم کے دعووے ميں مدد کے لئے قانونی
اگر آآپ کے پاس ر
شان دہی کرے گگا جہاں سے ووه
اس جگہ کی نشا
کرے گا اور س
کان ہے۔ آپ ککا قانونی نمائندده اس بارے مميں وضاحت کر
صل ہونے کا امک
حاص
آپ ککے لئے ايسا ککر سکتے ہيں۔۔
اپنے قانونی نمائنددے کے ساتھ ککھل کر بات کرريں اور ايمانددار رہيں
ے
کل پيش آئے لليکن آپ کا قاننونی
ہے کہ آپ کو اپننے ساتھ پيش آنے والی چند باتوں کے باررے ميں بات ککرنے ميں مشک
چہ ہو سکتا ے
اگرچ
ے بارے ميں اپپنے
معلوم نہ ہوں۔ اگر آآپ ہر چيز کے
م
اعانت نہيں کر سکتتا جب تک کہ يہ اسے
ح آپ کی ت
تک پوری طرح
نمائندده اس وقت ک
ے۔
کے ساتھ بات چچيت کرليں تو اس سے آپ ککے اسائلم کے دعوے ميں مددد ہوسکتی ہے
قانونی نمائمندے ے
ی
سے حاصل کيا جائے
قانوننی مشوره کيس
فراہم کی
نمائندوں کی رابطہ تتفصيالت م
ں
فہرست ميں  Glassgowميں اسائئلم کے بارے مميں مشوره ديننے والے چند قانونی
ت
مندرجہ ذيل
تفصيالت کو
ت
ت کو استعمال کر سکتے ہييں اور حسب ذيل
لئے اس فہرست
ے کا انتخاب کرنے کے ئے
گئی ہيں۔ آپ ايک قانونی نمائندے
ہيں۔
ان سے رابطہ ککر سکتے ۔
استعممال کر کے ن
سے
اگر آپ چاہيں ،تتو آپ کسی ايس
ستياب ہيں۔ ر
يہ نووٹ کرنا ضرووری ہے کہ ييہ فہرست حتممی نہيں ہے اوور ديگر قانوننی نمائندے دس
کاٹش
نونی نمائندوں کی ايک فرم کو شامل کر نے سے اسک
قانونی نمائندے کا انتخاب کر سسکتے ہيں جو ذيل ميں درج نہيں ہے۔ قانو
ی
اسکاٹ لينڈ کی الء سوسائٹی کو
ٹ
رش ظاہر نہيں ہوتی۔ قانونی نمائندوں کے ديگر نام
ق اور /يا سفار
کی کوئی تصديق
ريفيووجی کونسل ی
 01پر فون کر کے حاصل ککئے جا سکتے ہيں۔
131 226 74
411
ملی ہے ،تو آپ اميگريشن کممشنر
سے ناقص مشورره يا ايک ناکاافی خدمت ی
قانونی نمائندے ے
ی
اگر آآپ محسوس ککريں کہ آپ ککو اپنے
صيالت ان کی ويب سائٹ:
ے کی مکمل تفص
کتے ہيں۔ ايک شکايت کرنے
دفتر کو ايک درخخواست کر سک
 (OISکے ر
)SC
ں۔
 http://wwwپر دستياب ہيں
w.oisc.govv.uk

ايک شکايت کيسے کی جائے
ايک شکايت کرنے سے آپ کے اسائلم کے دعوے يا آپ کے اميگريشن اسٹيٹس پر کوئی اثر نہيں پڑتا۔
اگر آپ محسوس کريں کہ آپ کو ايک اسکاٹش وکيل )آپ کے قانونی نمائندے( سے ناقص مشوره يا ايک ناکافی خدمت ملی ہے ،تو:
آپ کو چاہئے کہ آپ پہلے اپنے قانونی نمائندے کو ايک تحريری درخواست ديں اور اسے حل کرنے کے لئے انہيں چار ہفتوں کا
وقت ديں۔
اگر آپ کی شکايت چار ہفتوں ميں حل نہ ہو ،تو آپ اسکاٹش کمشنر برائے قانونی شکايات ) (SLCCکو ايک باضابطہ تحريری
درخواست کر سکتے ہيں۔ اگر لکھنا مشکل ہو ،تو آپ مدد کے لئے انہيں  0131 528 511پر فون کر سکتے ہيں۔
اپنی تحريری درخواست ميں آپ کو چاہئے کہ شکايت کی مکمل تفصيالت کو خود اپنے الفاظ ميں شامل کريں ،اس سے آپ پر
کيسے اثر پڑا ہے اورآپ اپنی شکايت کو کيسے حل کروانا چاہيں گے۔ آپ کو اپنی تحريری درخواست پر دستخط بھی کرنے چاہئيں۔
ايک شکايت کرنے سے متعلق مکمل تفصيالت ان کی ويب سائٹ
http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx
پر دستياب ہيں۔
گالسگو ميں قانونی نمائندے

Drummond Miller
65 Bath Street
Glasgow
G2 2BB
Tel No: 0141 332 0086
Fax: 0141 332 8295
jmoore@drummond-miller.co.uk
Ethnic Minorities Law Centre
41 St Vincent Place
Glasgow
G1 2ER
Tel No: 0141 204 2888
Fax: 0141 204 2006
admin@emlc.org.uk
http://emlce.org.uk/
Gray & Co.
16 Bilsland Drive
Glasgow
G20 9TH
Tel: 0141 946 7777
Fax: 0141 946 9402
grayandcompany@btconnect.com
Hamilton Burns
63 Carlton Place
Glasgow
G5 9TW
Tel: 0141 429 0600
Fax: 0141 429 0650
enquiries@hamiltonburns.com
Jain, Neil & Ruddy
The Town House
12 Sandyford Place
Sauchiehall Street
G3 7NB
Tel: 0141 221 8778
Fax: 0141 221 8338
info@jnrsolicitors.com
billcriggie@hamiltonburns.com
J R Rahman Solicitors
40 Carlton Place
Glasgow
G5 9TW
Tel: 0141 890 1999
Fax: 0141 429 1602
info@jrrahman.co.uk

Katani & Co
3rd Floor
Epic House
28-32 Cadogan Street
Glasgow
G2 7LP
Tel: 0141 221 7788
Fax: 0141 221 7787
reception@kataniandco.com
Latta & Co. Solicitors
1st Floor Epic House
28 – 32 Cadogan Street
Glasgow, G2 7LP
Phone: 0141 222 2185
Fax: 0141 222 2186
24hour Emergency number: 07875 633 386
www.lattalaw.co.uk/
fraserlatta@lattalaw.co.uk
Livingstone Brown
84 Carlton Place
Glasgow
G5 9TD
Tel No: 0141 566 7313
Fax No: 0141 420 1337
michellec@livbrown.co.uk
Loughran & Co. Solicitors
4 Somerset Place
Glasgow
G3 7JT
Tel: 0141 331 0374
Fax: 0141 626 1494
nickysilpa@hotmail.co.uk
Mackinlay & Suttie
365 Paisley Road West
Glasgow
G51 1LX
Tel: 0141 427 6023
Fax: 0141 427 4577
m.mcdougall@mackinlay-suttie.co.uk
McAuley McCarthy & Co
417 Paisley Road West
Glasgow G51 1LS
Tel. 0141 427 7150
Fax: 0141 427 1794
michelle.luby@btconnect.com

McGill and Co
116 Elderslie St Glasgow,
G3 7AW Tel: 0141 248 6552
Fax: 0141 248 2549
vdouglas@mcgillandco.co.uk
McGlashan MacKay Solicitors
91 Mitchell Street
Glasgow G1 3LN
Tel 0141 375 7557
Fax: 0141 404 2633
Emergency number: 0141 375 7559
enquiries@mcglashanmackay.com
www.mcglashanmackay.com
Neil Barnes Solicitor
Suite 117 Pentagon Centre
36 Washington Street
G3 8AZ
Tel: 0141 221 4773
Fax: 0141 404 8200
Neilbarnes74@yahoo.co.uk
Peter Farrell
70 Royston Road
Glasgow
G21 2NT
Tel: 0141 552 0033
Fax: 0141 552 0333
paton.farrell@btconnect.com
Quinn Martin & Langan
68 Maryhill Road
Glasgow
G20 7QB
Tel: 0141 332 3702
Fax: 0141 353 3364
g.mcgowan@qml.uk.com
Steen Bali McSherry
6 Cadogan Square
Glasgow
G2 7PH
Tel: 0141 243 2646
Fax: 0141 243 2638
info@sbmlaw.co.uk
steenbalimcsherry@hotmail.co.uk

Women and Children’s Department
Legal Services Agency
3rd floor, Fleming House
134 Renfrew Street
Glasgow
Tel No: 0141 353 3354
Fax: 0141 353 0354
lsa@btconnect.com

