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شورای امور خانواده چيست؟

برگهی اطالعات
قانونی برای
مھاجران جديد

شورای امور خانواده چيست؟
شورای امور خانواده ،گروھی ازوکال ھستند که به ھزينه “انجمن خدمات حقوقی” Legal Services Society
يا )“امداد حقوقی”  (Legal Aidبه مدت سه ساعت درمورد موضوعات حقوقی خانواده به شما مشاوره رايگان
می دھند.
شورای امور خانواده ،چه خدماتی ارائه می دھد؟
• درباره حقوق قانونی ،وظايف و روند دادرسی به شما مشاوره شفاھی می دھد.
• مدارک دادگاھی را مطالعه کرده و درآماده کردن آنھا به شما کمک می کند.
• درمذاکره و حل موضوعات به شما کمک میکند.
• درآماده و بررسی کردن احکام صادره يا توافقھای خانوادگی مطرح در دادگاه به شما کمک میکند.
• با شما دردادگاه حاضرمیشود تا از دادگاه بعدی ،حکم توافق شده يا مجاز يا حکم اضطراری متوقف
شده مطلع گردد.
• درمورد آنچه بايد دردادگاه اظھار کنيد به شما اطالعات داده و شما را به منابع اطالعاتی ديگرارجاع
میدھد.
شورای امور خانواده چه خدماتی را نمیتواند ارائه دھد؟
• از طريق مشاوره مکتوب کار شما را پيگيری کند .
• برای رای صادرشده يا موضوعات پيچيده به دادگاه برود.
• درمورد منازعات پيچيدهی ملکی يا مالياتی به شما مشاوره بدھد.
• درصورت داشتن وکيل به شما کمک کند.
• مدارک دادگاھی شما را خود آماده کند.
• درامور حقوقی غيرخانوادگی به شما کمک کند.
• مدارک دادگاھی را ارائه بدھد يا تحويل بگيرد و يا درحالی که مشاور شما ھستند ،نقش وکيل را ايفا
کند.

چگونه برای مالقات با يکی از وکالی شورای امور خانواده آماده شوم؟
اطالعات و مدارک اوليه را برای جلسه جمع آوری کنيد .اگرقراراست با شورای امور خانواده مالقات کنيد،
مدارک زيررا با خود ھمراه داشته باشيد:
• شماره تلفن )تلفنھا( و ديگر اطالعات تماس.
• نام و تاريخ تولد کامل ھمهی فرزندانتان.
•
•
•
•

نام و آدرس فعلی )اگرآدرس او را داريد( طرف ديگر )میتواند ھمسر ،ھمسرسابق ،شريک زندگی
سابق يا اوليای ديگرفرزندتان باشد(.
ھمهی مدارکی که داريد بايد با موضوع مورد منازعه مرتبط باشد؛ مدارکی مانند ھرگونه توافق نامه با
ھمسرتان قبل يا بعد ازجدائی ،ھرگونه حکم دادگاھی يا ھرگونه فرم درخواست.
فھرستی ازھرگونه اتفاق درروابط شما که نياز به صدور حکم حمايت را توجيه کند )بعنوان مثال،
اتفاقاتی حاکی ازسوءاستفاده فيزيکی يا روانی(.
داستان تعريف شده ازسوی شما با ذکرتاريخ وقوع و نقطه نظرھای خودتان درمورد آنچه میخواھيد.

• خالصه ای از نحوه سرپرستی فعلی شما ازفرزندتان.
سوالھای خود را يادداشت کنيد .
• پيش ازمالقات با شورای امورخانواده ،سوالھائی را که میخواھيد بپرسيد ،يادداشت نمائيد تا چيزی را
فراموش نکنيد.
چگونه می توانم به شورای امورخانواده دسترسی پيدا کنم؟
با "امداد حقوقی”  Legal Aidبه شماره ) 604-408-2172ونکووربزرگ( يا ) 1-866-577-2525رايگان
درايالت بريتيش کلمبيا( تماس بگيريد .نيزبرای دريافت فھرستی ازمکانھای شوراھا به وب سايت
 Iss.bc.ca/legal aid/whereProvincialCourtDutyCounsel.phpمراجعه کنيد.
اگرقادر به درک و صحبت کردن زبان انگليسی نباشم ،چه؟
مترجمان فقط برای شورای امورخانواده درمرکزدستيابی قضائی ونکوور  Vaccouver Justice Access Centerبه آدرس
 ،290-800خيابان ھورنبای ،دادگاه حقوقی ونکوور ،ميدان رابسون ،ونکوور ،ايالت بريتيش کلمبيا به شماره تلفن -2084
 604-660و يا بصورت آنالين در  www.ag.gov.bc.ca/justice-access-centre/vancouverقابل دسترس ھستند.

مفاد اين متن مستقيما" از برگه راھنمای انجمن خدمات حقوقی ،پوشش دھنده ی شورای امورخانواده ،گرفته شده است
برای اطالعات بيشتر به وب سايت  www.Iss.bc.ca/assets/legalAid/FDCPPoster.pdfمراجعه نمائيد.
اين برگهی اطالعات از طريق بودجه دولت کانادا و ايالت بريتيش کلمبيا تھيه شده است.

