ا لعا ئلة

عربي

ARABIC / FAMILY

هل تواجه مشكلة تتعلق بقانون
العائلة؟
هل تواجه صعوبة في التواصل
مع اآلخرين؟
يستطيع برنامج Connecting
 Ottawaأن يساعدك في االتصال
بعدد من الخدمات.
هل ينطبق على وضعك أي من الحاالت التالية؟
•“رفعت املعلمة تقري ًرا عن الكدمات البادية عىل جسم طفيل .واآلن اتصلت
جمعية حامية األطفال لتطلب التحقيق معي”.
•“رشيك الحياة السابق يتأخر دامئًا يف دفعات نفقة األطفال أو يغفل عن دفعها
متا ًما”.
•“أنا أستلم املعونة االجتامعية (الويلفري) وأخىش أن تؤثر دفعات نفقة األطفال
عىل ما أحصل عليه من مخصصات املعونة االجتامعية”.
•“رشيك الحياة السابق يلجأ دامئـًا إىل تغيري موعد استالم أطفالنا”.
•“أنا أشعر بالقلق من احتامل أن يقيض طفيل بعض الوقت لوحده مع رشيك
الحياة السابق ألنها/ألنه كان ييسء معاملتنا عندما ك ّنا نعيش مع ًـا”.
•“أنا مضطرة إىل البقاء يف البيت حتى أعتني باألطفال ،ولكن رشيك الحياة
السابق ال يوافق عىل أن يدفع يل نفقة الزوجة”.
•“لقد تزوجت طبقًا للطقوس الدينية يف بلدي األصيل ولكني أريد الحصول عىل
الطالق حتى أمتكن من الزواج ثانية يف كنـدا”.
قدمت طلب ًـا لكفالة رشيك الحياة من أجل الهجرة إىل كندا .ولكن الطلب
•“لقد
ُ
ُر ِفض ألننا مل نتزوج كام أننا مل منارس الحياة املشرتكة معـًا طوال فرتة تتجاوز
السنة”.

اتصل بنا
Legal Aid Ontario
Client Service Centre
المساعدات القانونية في أونتاريو مركز
الخدمات للمستفيدين
legalaid.on.ca
1-800-668-8258
Ottawa Legal
Information Centre
مركز المعلومات القانونية في أوتاوا
legalinfocentre.ca
613-842-7462
Integrated Legal Services
Office
)(Legal Aid Ontario
مكتب الخدمات القانونية المتكاملة
)المساعدات القانونية في أونتاريو(
legalaid.on.ca
613-569-7448

211 Ontario
أونتاريو 211
211ontario.ca
اطلب الرقم 2-1-1
Family Law Education
)for Women (FLEW
مركز تعليم قانون العائلة للنساء
onefamilylaw.ca
JusticeNet
شبكة العدالة
justicenet.ca/professions
1-866-919-3219
Law Society Referral
Service
خدمات اإلحالة من نقابة المحامين
lsrs.info
1-855-947-5255

Family Law Information Centre
مركز المعلومات عن قانون العائلة
attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php
613-239-1274
Immigrant Women Services Ottawa
مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا
immigrantwomenservices.com
613-729-3145
University of Ottawa Community Legal Clinic
العيادة القانونية في المجتمع المحلي في جامعة أوتاوا
commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic
613-562-5600
 Connecting Ottawaيهدف 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.

