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(LawLINE) اآنون با امكان چند زبانه     امداد حقوقيتماسخط  
 

 حقوقي جهت متقاضياني آه با اين مرآز تماس مي خط تماسپيامهاي ضبط شده در سازمان  —ونكوور، بي سي
. گيرند اآنون به هشت زبان عالوه برزبان انگليسي ارائه مي شود  

 
زبان انگليسي آشنايي ندارند، هنگام تماس با خط تلفني رايگان اين مرآز، قادرند شرح مراجعه آنندگاني آه به 

انتظار مي رود آه اقدام به ترجمه متن هاي تلفني براي عدم . خدمات حقوقي را به زبان مورد نظر خود دريافت آنند
. راهگشاي تماس با اين مرآز گرددآشنايي آنها به زبان انگليسي مانع از تماس آنها با اين مرآز ميگرديده، اآنون  

 
در ابتدا پيام تلفني، تماس گيرنده قادر است زبان مورد نياز خود را از ميان زبان هاي عربي، آانتونيز، فارسي، 

همچنين به تماس گيرندگان توصيه شده . ، اسپانيولي، ويتنامي و انگليسي انتخاب نمايدپنجابيفرانسوي، ماندرين، 
سپس افراد مرآز ارتباط سه . راري تماس با افراد مرآز، با بيان آردن زبان مورد نظر پاسخ دهنداست آه هنگام برق

.جانبه تلفني برقرار مي آنند آه تماس گيرنده بواسطه مترجم قادر به ادامه مكالمه خواهد بود  
 

فرهنگي جهت ترجمه  از حمايت فراوان دفاتر نمايندگي آژانس هاي چند  و خط تماس حقوقيسازمان خدمات حقوقي
. متن ها سود جسته است  

 
  : حقوقي لطفًا با شماره رايگانخط تماسجهت تماس با سازمان 
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قد دفاتر امداد حقوقي ساآن هستند ي فابويژه براي آساني آه در مناطق روستاي Uسازمان خط تماس حقوقيUدر     •

ي ميگردد، امكان دسترسي به يا معلولين و افرادي آه مشكالت مختلف مانع رجوع آنها به دفاتر امداد حقوق    و
 تلفني فرم هاي درخواست را جهت ارائه حقوقي، متقاضيان  خط تماسآارمندان. حقوقي را فراهم مي آورد امداد

جاع داده و تلفن هاي متقاضيان را بر حسب مورد به اطالعات حقوقي و يا خدمات واجد شرايط به وآال ار
و مرجع وظايف  تماس حقوقي سايت هاي اينترنت، مطالب چاپ شده مراآز ذي ربط، خطمشاوره شامل 

 . خانوادگي ارجاع مي دهند
 

• (LawLINE)    ن آارمنداU تماس حقوقي خطU ،معرفي و ارجاع به مراآز براي افراد آم درآمد اطالعات حقوقي
ذي ربط، خدمات مختصر در مورد مسائل مربوط به تنگدستي، خانوادگي، جنايي و قوانين مهاجرت آه تحت 

  .پوشش خدمات حقوقي قرار نمي گيرند، فراهم مي آورند
 

دمات مختصر حقوقي شامل آن دسته از اطالعاتي مي باشد آه در طول و يا اندآي بعد از مكالمه تلفني قابل ارائه به خ 
حيطه اين خدمات از مشاوره حقوقي يا مساعدت در مكاتبات و اسناد آغاز و تا مكالمات تلفني و يا . متقاضي باشد

خدمات مذآور جهت آساني است آه امكان دسترسي به ديگر . مكاتبه با طرف ثالث از جانب موآل بسط پيدا مي آند
.خدمات حقوقي را نداشته و در بررسي و آزمون درآمد سازمان خدمات حقوقي واجد شرايط شناخته شوند  

 

   
 حقوقي سازماني ماتسازمان خد

مستقل و غير انتفاعي است آه از 
 براي قشر آم در آمد در 1979سال 
 سي امداد حقوقي فراهم   بياستان

.آرده است  
 

  وآالت حقوقي جهت مسائل جدي
از قبيل خشونت هاي خانوادگي 

و ) خانگي، جلب و دستگيري آودآان
همچنين مسائل جدي جنايي و بعضي 

وانين سالمت  موارد مهاجرت، 
ربوط به زندان  رواني و قوانين 

.فراهم مي باشد  

)

ق
م

ت

 
مشاوره حقوقي از طريق مرجع 

وظايف جنايي در آليه دادگاه ها و 
مرجع وظايف خانوادگي در دادگاه 

خط . يالتي فراهم مي باشدهاي ا
بريجز و چند طرح آزمايشي برنامه 

 2005 جوالي 29ريزي شده  تا 
  تماسپروژه خط. ادامه خواهند داشت

حقوقي آه خدمات مختصر حقوقي 
براي افراد آم در آمد فراهم مي آورد 

.نيز شامل اين طرح است  
 

وسط خط رايگان    اطالعات حقوقي 
ه،  سادحقوقي، نشريات به زبان

 آتابخانه " اينترنت آه شاملسايتهاي
، قانون خانواده "الكترونيكي قانون
يا و سازمان خدمات در بريتيش آلمب

 "حقوقي ارتباط " سايت  وخانوادگي 
.    موجود مي باشد  

   :جهت اطالعات بيشتر با افراد ذيل تماس حاصل فرماييد
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