حفاظت از حريم خوصوصی شما

انجمن اطالعات حقوقی
جامعه جزيره پرنس ادوارد

ما برای شما سرويسی کامال محرمانه و بی نام را فراھم می
آوريم .تلفن ما ھيچ وقت در صفحه نمايشگر تلفن شما نمايان
نمی شود .ھمچنين شماره شما نمايان و يا وارد سيستم ما نمی
شود .ما ھيچ وقت بر روی پيغامگير تلفن شما پيغام نمی
گذاريم مگر زمانی که شما درخواست کنيد .تنھا زمانی آدرس
پستی و نام شما پرسيده می شود که بخواھيد اطالعات مورد
نيازتان را پست کنيم؛ ديدار با قاضی ھماھنگ شده؛ و يا مايل
به دريافت رسيد خيريه برای کمک مالی باشيد.
مطمئن باشيد تمامی اسناد و يادداشت ھايی که از شما گرفته
ايم ،به لحاظ حفظ امنيت ھمگی ،توسط ماشين حرفه ای کاغذ
خردکن دفع خواھند شد.

يا

اگر پرسش و يا نگرانی در مورد حريم خصوصی خود
داريد لطفا با ما تماس بگيريد.

درمورد CLIA
سازمانی غير دولتی درجزيره پرنس ادوارد که در زمينه
ارائه اطالعات ،ارجاع و حمايت از مسائل حقوقی قضايی
به فعاليت مشغول است .ھدف ما ارائه اطالعات قابل فھم و
مفيد در زمينه قوانين و سيستم حقوقی در اين جزيره می باشد.
کاری که ما انجام ميدھيم ،آموزش و پرورش حقوق عمومی و
اطالعات حقوقی ناميده می-شود.
اين انجمن توسط وزارت عدليه )قضايی( کانادا ،قانون اساسی
جزيره پرنس ادوارد ،دپارتمان عدالت و امنيت عمومی
جزيره ،و از طريق فعاليت پروژه ھا و ابتکارات و کمک
ھای مالی تامين بودجه می-گردد.
ما کمک ھای مالی افرادی که مايلند اطالعات حقوقی و
حمايتھای ارجاعی و حقوقی در اين انجمن ارائه شود را می
پذيريم .بودجه پروژه ھای اين انجمن که توسط بنيادھای
مختلف ،ادارات دولتی ،و يا ساير ديگرجھت تامين خدمات
فوق ارائه ميشود را می پذيريم.
بسياری از پروژه ھا و طرح ھای انجام شده ما توسط
مشارکت و ھمکاری مداوم با دولت ،گروه ھای اجتماعی و
سازمان ھای ديگربوده است.

ارائه اطالعات قابل فھم و مفيد در مورد
قوانين حقوقی و سيستم قضايی ما

محل دقيق ما :
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Charlottetown, PE
C1E 1E6
902-892-0853 1-800-240-9798
www.cliapei.ca clia@cliapei.ca
www.facebook.com/CLIAPEI
www.twitter.com/CLIAPEI
Charitable #: 118870757RR0001

خدمات اين انجمن:
قانون خانواده

حقوق جزا

رفتن به دادگاه

برنامه ريزی

قاضی ھا

سالمت و قانون

جوانان و قانون

وصيتنامه و ارث

مسکن و حقوق مالکيت

خط ارتباط تلفن
شما می توانيد برای گرفتن پاسخ سواالت خود در زمينه
مسائل حقوقی ،خدمات ارجاعی ،حمايت ارجاعی و کسب
اطالعات؛ از طريق خط محلی يا خط رايگان با ما تماس
بگيريد .کارمندان ما افرادی مطلع و خوش برخورد ھستند.
اين سرويس کامآل محرمانه است و شما احتياج به معرفی
کردن نام خود نداريد.

خدمات ارجاع به وکيل
دفتر خدمات سخنرانی
ما سخنرانھای با تجربه ای در موضوعات
حقوقی داريم که آنھا را برای سخنرانی در
گروھھای اجتماعی ،گروه ھای حرفه ای و
کالس ھای درس به شما ارائه می دھيم.
سخنرانان از ميان کارمندان اين انجمن ،داوطلبان انجمن
ھای مخنلف ،قضات  ،حسابدار ھا و نمايندگان دولت انتخاب
می شوند.
در صورت نياز به سخنران ،لطفا از طريق تلفن يا ايميل با
ما تماس بگيريد .برای انجام اين کار نام گروه ،موضوعاتی
که مايل به طرح آن ھستيد ،تاريخ ،زمان ،مکان و تعداد
اعضای تشکيل دھنده گروه ،زبان مورد استفاده ،نام و
اطالعات نماينده گروه خود را در اختيار ما قرار دھيد.
لطفا درصورت امکان ،درخواست خود را حداقل سه ھفته
پيش از سخنرانی به دست انجمن رسانيد.

وکالی جزيره داوطلب ھستند تا با پاسخ ھايی کوتاه به
استقبال کسانی روند که سواالت حقوقی داشته و يا به دنبال
توصيه ھايی در زمينه مسائل پايه ای حقوقی باشند .اين
خدمات بسته به سخاوت وکالی جزيره ،که زمان و تخصص
خود را به اشتراک گذارده اند ،متفاوت است.

نشريات
اين انجمن در کنار نشرياتی که توسط ساير سازمان ھا به
انتشار می رسد ،بيش از  60نشريه در مورد قوانين فدرال
و استانی به چاپ می رساند .تمامی اين نشريات به صورت
رايگان در اختيار عموم بوده و موضوعات متنوعی از قبيل
خريد اموال درجزيره تا حمايت فرزند و پيگير مسائل
مربوط امالک را در بر می گيرند .تمام نشريه ھا در وب
سايت ما و اکثراً به دو زبان انگليسی و فرانسوی موجود می
باشند.

اين انجمن در موارد زير به شما کمک ميکند :
زمانی که شما سواالتی در مورد قواتين حقوقی و سيستم
قضايی ما داريد.
زمانی که احتياج به صحبت کردن با يک قاضی داريد.
زمانی که ميخواھيد در مورد يک موضوع خاص حقوقی
بيشتر ياد بگيريد و يا اطالعات بيشتری جمع کنيد.
زمانی که با يک مشکل حقوقی روبه رو ھستيد و دنبال چاره
ميگرديد.
زمانی که ميخواھيد يک موضوع حقوقی را در کالس درس،
سازمان و يا گروه خود ارائه بدھيد.
زمانی که تصميم به طالق بالمنازع داريد .ما ميتوانيم
اطالعات الزم را در يک کيت کامل به شما ارائه دھيم،
ھزينه مربوط به کيت بايد پرداخت شود.
اگر مطمئن نيستيد که به چه کمکی احتياج داريد ،ما ميتوانيم
شما را راھنمايی کنيم تا آنرا پيداکنيد.

