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 القانوني المظالم أمين

___________________ 

ُُلمساعدتكُ ُناهُ 
 الخاّص بك محاميال حول شكوى لديك   كانت إذا تفعل ماذا

___________________ 

 القانونيةُالشكاوىُفيُللمساعدةُهناُنحن

 نفعل؟ُماذا

 مكنناي ولكن ،كعملوا لصالح الذين المحامون بخصوص خاّصة بكال الشكاوى ننظُر في نحن

 .إليهم بشكوى متتقدّ  تكون قد أن بعد فقط ذلكقوم بن أن

 

 .مجانيةُخدمتنا

 قتطرّ سن . لصالح المحامين نعمل وال المحاكم من جزًءا لسنا نحن  .نتحيّز الو ونمستقلّ  نحن

 .عادلة   نتيجة   للوصول إلى شكواك وقائع إلى

 

ن شأنها م صالحيات   لدينافإن خاطئا  ارتكب شيئا قد الخاص بك أن المحامي من نعتقد كنا إذا

 .واًل أ بك الخاص المحامي إلى شكواك ترفع أن يجب ولكن  .نحو األفضل تسيرُ  األمور جعل

ُ

 ماُالذيُيمكنناُأنُنساعدُبشأنه؟

 .فيها ننظر أن يمكنناالتي  المختلفة الشكاوى من الكثير هناك

 :ها المحامي الخاص بك حولعامل بالتي ت الطريقة عن راض   غير كنت   إذا المثال سبيل على

 

  بك ةالخاص إطالق السراح المشروط مسائلتعامله مع 

 الطبية اإلهمال مسألة أو الشخصية اإلصابة دعوى على هعمل 

 إلجراءات جلسات المحاكمة الجنائية الترتيب 

  أمام المحكمةتمثيلك 
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 إدانة   أو ضد حكم   استئناف   تعامله مع 

 التصنيف في السجن إعادة أو النقل بشأن كمساعدت 

 أو األطفال األسرة قضايا أو ة،الوصيّ مثل مسائل تناول 

 

 المحامي قام بهاولكن األمور التي  قررتها المحكمة، في األمور التي ننظر أن نستطيع ال

 ذيمن ال نقول لك أن على قادرين نكون فقد مساعدتك من ننتمكّ  لم إذا. بك فحسب الخاص

 .يمكنه

 

 .إسقاطُأوُتخفيفُالحكمُالصادرُضدكُأوُالسجنُإخراجكُمنُعلىُنعمل ُُنستطيعُأنُال

 القانونية؟ُالمظالمُاستخدامُيستطيعونُمنُهمُالذين

 

أو  ،وننيالمد السجناءأو  التحقيق، ةذمّ  أو على ،ُمدان  ) كسجين  . اتقريبً  للجميع مفتوحة خدمتنا

 لك يحق( المهاجرين احتجاز مركز في نالمحتجزو األشخاص وأ ن،والجانح األحداث

 .مهانقدّ  التي الخدمة استخدام

 

 بنا؟ُينبغيُعليهُاالتصالُمنُالذي

 ألمربا ليس هذا أن ندرك ولكننا. ذلك يمكنك كان أن تتواصل معنا بنفسك إذا األفضل من

 عائلةال أفراد كأحد يتصل بنا بخصوصك، أن آخر يمكن لشخص  . األحيان بعض السهل في

ث حدّ الت يستطيعون أنهم على وافقت قد أنك من التأكد إلى نحتاج سوف لكننا صديق، أو

 .بخصوصك

 

ّ  إذا  .فسكبن للسداد له رتضطّ  فسوف مادي، بخصوصك بمقابل   للتحدث آخر فت شخًصاكل

ُ

 شكوىُتقديمُكيفية

 بكُالخاصُالمحاميُأخبر.1ُُالخطوة

 الخاص المحامي خبرتُ  أن فإن عليك شيء، أي عن راض   غير كنت أو مشكلة هناك كانت إذا

 .األمر لتسوية هذا فرصة لديه تصبح بحيث أواًل  بك
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 .طويل وقت  لاألمر  تترك ال  .ممكن وقت   أقرب في شكوى تقديم في ترغب لغه بأنكأب  

 

 ما تعرف وال بك، الخاص بالمحامي التصالبا مشاكل   ةأيّ واجهت   بنا إذا االتصال يرجى

 .ذلك بعد به القيامعليك  يجبالذي 

 

 

 .لتسويةُاألمورُالوقتُمنُيكفيُماُمحاميكُامنح.2ُُالخطوة

 .لتسوية األمور أسابيع ثمانية محاميك فترة امنح

 

 . ممكن قت  و أقرب فأبلغنا في أسابيع الثمانية بعد انقضاء فترة سعيد   غير تزال ال كنت إذا

 .شكوى لتقديم زمنية حدود هناك ألن هذا

 

ُتقدمُبالشكوىُإلينا.3ُُالخطوة

 .بك الخاص المحامي مع األمور تسوية محاولتك بعد ممكن   وقت   أقرب في تعال إلينا

 

 .إلينا للتقدم بالشكوى فقط أشهر ستة فإن لديك النهائي، برّده سعيًدا تكن لم إذا

 

 :لنا تقول أن أمكنك إذا نال ساعديكون األمر م سوف

 

 بك الخاص المحامي وعنوان اسم 

 شكوى لديك بأن ىولللمّرة األ لهم الذي قلت   التاريخ 

 تشكو منها التي المشكلة ألول مّرة  فيه  الحظت   الذي التاريخ  

 عنها لك هقالالذي  ما 

 

ُ

ُلوثائقاُبإتالفُجميعوذلكُألنناُنقومُخاصةُبالقضيةُإليناُُأصليةُوثائقُأيةُتقمُبإرسالُال

 .إياهاُتلقيناُبمجرد
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 ذلك؟ُبعدُماُالذيُيحدث

 

 وافقةم على الحصول طريق وذلك عن بسرعة ننظر فيها التي الشكاوى معظم حلِّقوم بن نحن

إلى  اجتحت كانت إذا التفاصيل من بمزيد   مشكلة   في ننظر أن يمكننا  .عن ما هو عادل الجميع

 .أطول وقتا يستغرق هذا ولكن ذلك،

 

 :قوم بــي أن منه نطلب أن فيمكننا الكفاية فيه بما جيًدا يكن لم محاميك من أن نعتقد كنا إذا

 

 االعتذار إليك 

 تخصك التي الوثائق أو تحتاجها التي المعلومات كإعطائ 

 لك العمل من المزيد بذل 

 بنفسك لهم دفعت كنت قد إذا أموالك إليك، كل أو بعض إرجاع 

 أو خسرت القضية إذا المال بعض كإعطائ  ُ مبلغ  هذه إلى قد تصل . سيئت معاملتكأ

 .أقل أو£ 052  عادة ولكنها استرليني جنيه £50,000

ُ

 بناُاالتصالُكيفية

 

 :التاليُالعنوانُعلىُإليناُالكتابة

 

Legal Ombudsman  

PO Box 6806 

Wolverhampton  

WV1 9WJ 

 

ُبـ:ُُبكُالخاصةُالمراسالتُفيُُرُ لذلكُأشُ فيشملناُُال33ُُالقانونُإلىُأنُاإلشارةُ ُنودُ 

ُ

 confidential accessلإلطالعُالسريُ
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ُ:علىُهاتفياُبناُاالتصال

0300 555 0333 

 عصًرا 2::25وحتى الساعة  صباًحا 2::0من الساعة 

 

 تطلب أن يتم وضع أن يمكنك  .مقابل إجراءها الدفع عليك سيكون - مجانية األرقام ليست

 .بك الخاص PINرقم إثبات الشخصية على  الرقم هذا

 

 :لالتصالُلذويُاإلعاقةُالسمعيةMinicomُرقمُجهازُمينيكومُُلدينا

 

0300 555 1777 

 عصًرا 2::25وحتى الساعة  صباًحا 2::0من الساعة 

 

ُنأُنختارُفقدُللسجناءُاإللكترونيُخدمةُالبريدُيستخدمُبكُالخاصُالسجنُكانُمقرُإذا

 الطريقة.نتواصلُمعكُبهذهُ

 

ُالكبيرة،ُأوُبالطباعةُأخرى،ُلغةُ بُالمعلوماتُهذهُإلىُبحاجةُ ُكنتُاذا

ُُصوتيةُ ُملفاتُ ُعلىُأوُبرايلُأوُبطريقة ُ،CDُمدمجةُ ُعلىُأقراص 

 .االتصالُبناُفيرجى

 


