
همکاری با وکيل قانونی تان
نکات ذيل ممکن است بشما کمک کند تا يک رابطه مثبت را با وکيل قانونی خويش برقرار و انکشاف دهيد.

قبل از مالقات اول تان
مقدار حق الزحمه مشورت اوليه با وکيل قانونی را و همچنان طول مدت مشورت دهی را بررسی کنيد.  •

بررسی کنيد که آيا وکيل مورد نظر تان صاحب تجربه و تخصص در مورد قضيه شما است يا نه.  •
جزئيات مشکل قانونی تانرا بنويسيد: چه اتفاق افتاده است، در کجا و چه کسانی حضور داشتند.  •

هرنوع کاپی های اسناد مربوط به مشکل قانونی تانرا با خود داشته باشيد.  •
سواالتی را که می خواهيد از وکيل قانونی بپرسيد، از قبل بنويسيد.  •

نتيجه مورد نظر تانرا که می خواهيد بدست آوريد نيز بنويسيد.  •
اگر فکر می کنيد مفيد واقع می شود، يک دوست، خويشاوند يا شخص کمکی را باخود به اولين جلسه مالقات ببريد.  •

درصورت ضرورت به يک ترجمان، از قبل تدابير آنرا اتخاذ کنيد.  •

در جريان مالقات اول
راجع به حق الزحمه و مصارف بپرسيد (يا دريافت مساعدت حقوقی اگر نياز به کمک مالی داريد).  •

حرف هايی که وکيل قانونی برايتان می گويد آنرا يادداشت کنيد.  •
يک نسخه از کاپی يادداشت هايی که از قبل آماده کرده ايد همراه با کاپی اسناد تان برای وکيل قانونی بدهيد.  •

به سواالتی که وکيل قانونی از شما می پرسد بطور واضح جواب دهيد.  •
اگر موضوعی را خوب نفهميديد يا می خواهيد بدانيد که در آينده چکار بايد بکنيد، از وکيل قانونی بپرسيد.  •

هرگونه اصطالح قانونی را که درست ندانستيد، از وکيل بخواهيد که برايتان توضيح دهد.  •
از وکيل قانونی راجع به راه های حل موجوده سوال کنيد.  •

در صورت داشتن هرنوع مالحظات راجع به امنيت شخصی تان، وکيل قانونی را در جريان بگذاريد.  •
از وکيل قانونی بپرسيد که در قدم بعدی چه می شود و رسيدگی به مشکل قانونی تان چه مدت را ممکن است در بر گيرد.  •

نکات مهم در جريان کار
گفته های وکيل قانونی تانرا يادداشت کنيد.  •

همه اين يادداشت ها و مکاتيب و اسناد ارسال شده توسط وکيل تانرا در يک دوسيه نگهداری کنيد.  •
درصورت تغير احوال شخصيه تان، وکيل قانونی را در جريان بگذاريد.  •

اگر درست نفهميديد که چه اتفاق افتاده است يا بعدًا اتفاق خواهد افتاد، از وکيل قانونی بپرسيد.  •
اگر مشکل قانونی شما ايجاب اقامه دعوی در محکمه را می کند، از وکيل قانونی راجع به امکانات و شرايط ”حل وفصل“ آن خارج از محکمه به   •

عوض محکمه رفتن (و همچنان مصارف قانونی آن) را بپرسيد.
از وکيل بپرسيد که آيا امکان دارد مصارف حقوقی تان بعدًا نسبت به برآورد اوليه وی بلند رود.  •

اگر مشکلی با وکيل قانونی تان داريد
مالحظات تانرا مستقيمًا با خود وکيل قانونی يا شرکت مسؤل وی مطرح کنيد.  •

وکيل تانرا تبديل کنيد (لطفًا متوجه باشيد که وکيل می تواند دوسيه نسبتی شما را الی زمان دريافت حق الزحمه قانونی خويش نگهداری کند).  •
اگر با وکيل قانونی به نتيجه نرسيديد، می توانيد با کميشنر خدمات حقوقی که يگانه مشگل گشای منصف، مستقل و مؤثر برای رسيدگی به شکايات   •

در مورد وکالی قانونی در ويکتوريا است، تماس بگيريد.
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