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هل ينطبق على وضعك أي من الحاالت التالية؟

“لقد تناولت مرشوبات كحولية يف 	 
إحدى  وفقدت الوعي. أعتقد أين 

تعرضت العتداء جنيس.” 

“لقد تم القبض عيّل وبحوزيت 	 
مخدرات غري مرشوعة. وإين 

أشعر بالقلق تجاه احتامل تأثري 
هذا األمر عىل عميل وحقوقي يف 
مجال قضاء الوقت مع أطفايل.” 

“عندما أوقفتني الرشطة إىل  	 
جانب الطريق، رفضت املوافقة 

عىل فحص كمية الكحول يف 
الدم.”  

“سجيل الجنايئ يتضمن بعض 	 
السوابق. ولهذا أجد صعوبة يف 
الحصول عىل عمل، واستئجار 

شقة وزيارة أطفايل.” 

“أنا أخىش أن يؤثر سجيل الجنايئ 	 
عىل وضعي كمقيم دائم يف 

كنـدا.”  

“أنا أمارس مهنة البغاء وأنرش 	 
إعالنات عن خدمايت.” 

“ابنتي/ابني نزيل أحد السجون 	 
ويعاين من مرض عقيل. أخىش 
أنها/أنه ال يحصل عىل الرعاية 

الصحية الالزمة.” 

“أنا ضحية جرمية عنيفة وأريد أن 	 
أعرف ما إذا كان يحق يل الحصول 

عىل تعويض.” 

“لقد أُلقي القبض عيل ومل أحصل 	 
عىل خدمة الرتجمة من أحد 

املرتجمني، ولهذا مل أفهم سبب 
توقيفي كام مل يخربين أي شخص 
عن حقي يف الحصول عىل محاٍم 

قبل أن أتكلم مع الرشطة.”  

“أنا أقل من 18 عامـًا من العمر 	 
وأواجه اآلن تهمة الرسقة من 

املحالت.” 

 هل تواجه مشكلة تتعلق
بالقانون الجنائي؟

 هل تواجه صعوبة في التواصل
مع اآلخرين؟

Connecting يستطيع برنامج
 Ottawa أن يساعدك في االتصال

بعدد من الخدمات.

ئي لجنا ا نون  لقا ا



اتصل بنا

  Connecting Ottawa يهدف هذا البرنامج إلى تحسين سهولة الوصول
 إلى العدالة بالنسبة لألشخاص الذين ال يتكلمون االنجليزية أو الفرنسية بطالقة أو
  الذين يواجهون صعوبات في التواصل مع اآلخرين نتيجة إعاقة، أو حالة صحية

أو ضعف في إحدى الحواس.

University of Ottawa Community Legal Clinic 
العيادة القانونية في المجتمع المحلي في جامعة أوتاوا

17 Copernicus St. 
613-562-5600 

commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic

Ottawa Community Youth Diversion Program 
   برنامج تحويل مسار الشباب في المجتمع المحلي في أوتاوا

Confederation Education Centre 
1645 Woodroffe Ave, Room 16 

613-226-4997 
bgcottawa.org

JusticeNet 
شبكة العدالة

1-866-919-3219 
justicenet.ca/professions

Ottawa Legal Information Centre 
مركز المعلومات القانونية في أوتاوا

85 Albert St, Unit 1400 
613-842-7462 

legalinfocentre.ca

Ottawa Victims Service 
خدمات الضحايا في أوتاوا

City Centre 
250 City Centre Ave, Ste 600 

613-238-2762 
ovs-svo.com

Law Society Referral Service 
خدمات اإلحالة من نقابة المحامين

1-855-947-5255 
lsrs.info


