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الحصول على المساعدة القانونية
يتسم التقدم بطلب اللجوء في كندا بالتعقيد .فمن السهل أن ترتكب خطأ فادح.
فمن الضروري أن تحاول الحصول على المساعدة القانونية.
وفيما يلي بعض المعلومات التي قد تساعد إذا:


لم يكن بإمكانك توفير نفقات محامي



كنت تحتاج للمساعدة للعثور على محامي أو



كنت تريد أن تعرف عن مستشاري الهجرة

إذا لم يكن بإمكانك توفير نفقات المحامي:
(هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو) Legal Aid Ontario
إذا كان دخلك منخفضا قد تتمكن من الحصول على المساعدة من خالل (هيئة المساعدة القانونية باونتاريو) Legal Aid Ontario
ويمكنك التقدم بطلب للحصول على شهادة المساعدة القانونية . legal aid certificateوللتأهل لذلك يجب أن تثبت أنه ال يمكنك
توفير مصاريف المحامي .وتقوم شهادات المساعدة القانونية  Legal aid certificatesبدفع رسوم المحامي عن خدمات محددة.
ولكنها ال تدفع نظير خدمات المستشارين من غير المحامين.
مكتب (المحاماة الخاص بالالجئين)  Refugee Law Officeهو مكتب للعاملين في (هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو) Legal
 Aid Ontarioويمكنه تمثيل طالبي اللجوء المتأهلين للحصول على المساعدة القانونية.

المساعدة بشأن (استمارة/نموذج أساس اللجوء) Basis of Claim Form
تستخدم (هيئة المساعدات القانونية بأونتاريو)  Legal Aid Ontarioقائمة ذات أكواد للدول Stream Coded Country
 Listوهناك مجموعتان .ويحصل طالبو اللجوء من دول (مجموعة  )1على شهادة لدفع  7ساعات من وقت المحامي للمساعدة في تعبئة
(استمارة/نموذج أساس اللجوء)  Basis of Claim Formالخاصة بهم .وبالنسبة لبعض الدول التابعة لمجموعة  ،1يعتمد األمر
أيضا على أساس لجوئهم.
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وإذا كنت من إحدى دول" المجموعة  "2سيكون عليك إجابة أسئلة بشأن طلبك للجوء .ولن تحصل على شهادة إال إذا أثبت أن طلبك
للجوء يحظى بفرصة ما
للنجاح.

المساعدة في )جلسة حماية الالجئين( Refugee Protection Hearing
قد تتمكن أيضا من الحصول على شهادة للمساعدة القانونية لدفع نفقات محامي يمثلك
في جلسة طلبك للجوء .
ولن تقوم (هيئة المساعدة القانونية باونتاريو)  Legal Aid Ontarioبإصدار شهادة للجلسة إال إذا اضطلعت
على (استمارة/نموذج أساس اللجوء)  Basis of Claim Formالخاصة بك واعتقدت بأن طلبك للجوء يحظى بفرصة ما للنجاح.

المساعدة في (شعبة استئناف الالجئيين) Refugee Appeal Division
قد تتمكن من الحصول على شهادة مساعدة قانونية لدفع مقابل المساعدة القانونية في االستئناف .
إذا قمت باالستئناف ضد قرار لشعبة حماية الالجئين  Refugee Protection Divisionبسبب رفضها لطلبك للجوء
لن تعطيك (هيئة المساعدة القانونية باونتاريو)  Legal Aid Ontarioشهادة إال إذا اعتقدت بأن استئنافك يحظى بفرصة ما للنجاح.

مصادر أخرى
قد تتمكن إحدى المكاتب القانونية المجتمعية من إعطائك مشورة قانونية أو إحالتك لشخص يمكنه ذلك
كما يمكنهم إعالمك بكيفية الحصول على خدمات ومزايا مثل المساعدة االجتماعية.
الحصول على المساعدة القانونية( :دليل المكاتب القانونية المجتمعية بأونتاريو) A Directory of Community Legal
 Clinics in Ontarioيقدم المزيد من المعلومات
عن المكاتب .

صفحة 2من4
Copyright © 2014 CLEO
Getting legal help – Arabic

refugeehearing.on.ca

وبالنسبة للطلبات المقدمة لـ (لمحكمة الفدرالية)  the Federal Courtيمكن لهيئة  Pro Bono Law Ontarioالمساعدة
وإذا لم تتأهل للمساعدة القانونية يمكن التقدم بطلب المساعدة من خالل (مشروع المساعدة في المحكمة الفدرالية) Federal Court
.Assistance Project

العثور على محامي :
تقدم (هيئة المساعدة القانونية بأونتاريو)  Legal Aid Ontarioقائمة يمكن البحث فيها عن المحامين الذين يقبلون شهادات المساعدة
القانونية .ويمكنك البحث عن محاميي اللجوء حسب المكان واللغة.
يمكنك أيضا في أونتاريو العثور على محامي مرخّص من خالل قائمة األعضاء
الخاصة بـ (جمعية المحامين لكندا العليا( Law Society of Upper
 Canadaويوجد بعض المحامون الخبراء بقانون اللجوء على
قائمة جمعية المحامين (لألخصائيين المعتمدين  -قانون حماية الالجئين) Law Society’s Directory of Certified
Specialists – Refugee Protection Law

المعلومات الخاصة بمستشاري الهجرة:
يمكن أيضا) لمستشاري الهجرة األعضاء المجلس التنظيمي لمستشاري الهجرة في كندا) Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council
أو مساعدي المحامين المعتمدين بإحدى نقابات المحامين بالمقاطعات
تمثيلك في (هيئة الهجرة والالجئين) Immigration and Refugee Board
________________________________________
تقدم هذه الصحيفة المعلوماتية معلومات عامة فقط .فيجب أن تحصل على المشورة القانونية بشأن وضعك الخاص .هذه ترجمة عربية للنص
اإلنجليزي على هذا الموقع اإللكتروني .وفي حال عدم التأكد من شيء ما ،برجاء الرجوع إلى النص اإلنجليزي.
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للمزيد من المعلومات عن قضايا طلب اللجوء قم بزيارة موقع  refugee.cleo.on.caللمزيد من المعلومات القانونية
قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص ب  CLEOثم حقوقك القانونية /Your Legal Rights
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