
آئين کار کردن با حقوقدانتان (وکيلتان)
در زير رهنمودهائی است که به شما کمک می نمايد رابطه مثبتی را با وکيل خود برقرار و حفظ نمائيد

پيش از اينکه اولين مالقات را داشته باشيد
هزينه مشورت اوليه و مدتی که اين جلسه طول خواهد کشيد را بررسی کنيد.  •

بررسی کنيد که حقوقدان (وکيل) مزبور تجربه و تخصص الزم در زمينه قانونی/حقوقی ذيربط با شما داشته باشد.  •
مشکل قانونی/حقوقی خود رابطور تفصيلی يادداشت کنيد: چه اتفاقی افتاده، اين اتفاق در چه زمانی بوده و چه کسانی آنجا بودند.  •

از هر مدرکی که ممکن است با موضوع قانونی/حقوقی شما مربوط باشد يک ُفتوکپی تهيه کنيد.  •
پرسش هايی را که می خواهيد از حقوقدان (وکيل) بپرسيد را بادداشت کنيد.  •

نتيجه ای را که اميد داريد در اين موضوع بدان نائل شويد را بنويسيد.  •
اگر فکر می کنيد کمکی خواهد بود، با يک دوست، خويشاوند، يا شخصی پشتيبان قراری بگذاريد تا شما را در اولين جلسه همراهی نمايد.  •

در صورت نياز، ترتيبی بدهيد که مترجمی هم حضور داشته باشد.  •

در اولين جلسه
هزينه را بپرسيد (يا اگر به کمک مالی نيازمند هستيد راجع به ليگال ايد legal aid هم سؤال کنيد).  •

مطالبی را که به شما (وکيل) می گويد يادداشت برداری کنيد.  •
نسخه ای از يادداشت های خود و مدارکی که ُفتوکپی کرده ايد را به وکيل بدهيد.  •
به پرسش هايی که حقوقدان از شما می پرسد بطور واضح و روشن پاسخ دهيد.  •

اگر مطلبی را نمی فهيد يا می خواهيد بدانيد که چه کار بايد انجام دهيد، از حقوقدان (وکيل) بپرسيد.  •
برای واژه های حقوقی که معنی آن را نمی دانيد، از حقوقدان (وکيل) بخواهيد آن ها را برايتان تعريف نمايد.  •

از حقوقدان (وکيل) بپرسيد که برای چاره جويی در مورد مشکل قانونی/حقوقی تان چه گزينه هايی وجود دارند.  •
هر نوع نگرانی که راجع به امنيت شخصی خود داريد را به حقوقدان (وکيل) بگوئيد.  •

از حقوقدان (وکيل) بپرسيد که بعد چه ُرخ خواهد داد، و چاره جويی در مورد مشکل قانونی/حقوقی شما چقدر بدرازا خواهد کشيد.  •

چيزهايی که بايد بطور مستمر در نظر داشته باشيد
مطالبی را که وکيل به شما می گويد يادداشت نمائيد.  •

اين يادداشت ها و همه نامه ها و مدارکی که وکيل/حقوقدانتان برايتان می فرستد را در پرونده يا پوشه ای قرار داده بايگانی نمائيد.   •
اگر هر يک از مشخصات خصوصی شما تغيير يافت آن را به وکيل اطالع دهيد.  •

اگر متوجه نمی شويد که چه اتفاقی افتاده يا بعد چه خواهد شد از حقوقدان (وکيل) بپرسيد.  •
اگر مشکل قانونی/حقوقی مستلزم رفتن به دادگاه می باشد، از حقوقدان (وکيل) بپرسيد که اگر به جای رفتن به دادگاه، موضوع قانونی را   •

”فيصله بدهيد“ چه معنی يا عواقبی خواهد داشت (و همچنين هزينه های قانونی آن چه خواهد بود).
اگر نگرانی آن را داريد، از حقوقدان (وکيل) بپرسيد که آيا احتمال دارد که هزينه ها از برآوردهای اوليه بيشتر بشود.  •

اگر مشکلی با وکيل/حقوقدان خود داريد
شکايت خود را مستقيم با وکيل/حقوقدان يا مدير او در اداره اش مطرح کنيد.  •

وکيل/حقوقدان خود را عوض کنيد (ولی توجه داشته باشيد، وکيل می تواند تازمانی که هزينه های قانونی او را نداده ايد پرونده را نزد خود نگهدارد).  •
اگر نتوانستيد موضوع را حل کنيد، با رئيس کميسيون خدمات قانونی Legal Services Commissioner تماس بگيريد که تنها مرجع رسيدگی   •

منصفانه، مستقل و کارا به شکايات از حقوقدانان/ وکال در ويکتوريا می باشد.

اطالعات بيشتر
Legal Services Commissioner

Melbourne VIC 3000

344 796 1300 (به هزينه تلفن محلی از ويکتوريا) تلفن 
03 9679 8001 تلفن 
03 9679 8101 نمابر 

ايميل 

خدمات ترجمه تلفنی هم در دسترس می باشد

Working with your lawyer - Persian

www.lsbc.vic.gov.au

admin@lsbc.vic.gov.au

5/555 Bourke Street




