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ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
تھلھفۆن بکھ بۆ ژمارە 6076-601-604 (تھواویی  •

ڤانکوڤھر) یان 6076-601-888-1 (بھ خۆڕایی ھھر 
شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)، یان سھردانی ئۆفیسی 

یاریدەدەری یاسایی لھ ڤانکوڤھر بکھ

چ جۆرە ھاوکارییھک وەردەگرم؟

ئھوە پھیوەستھ بھ جۆری کێشھ یاساییھکھت و داھاتی مانگانھت 

خزمھتگوزارییھکان پێشکھش دەکرێن بھ:
ھھموو کھسێک

زانیاریی یاسایی •
شیرەتوانی کارا •

خھڵکی کھم داھات
پارێزەرێک نوێنھرایھتیت بکات •
ھھندێک ئامۆژگاریی خێزانی  •

خزمھگوزاریی بۆ گشت زمانھکان
وەرگێڕ ھھیھ بۆ یارمھتیدانت لھو کاتھی داواکاریت ھھیھ یان  •

کاتێک لھگھڵ پارێزەرەکھت قسھدەکھیت
وەرگێڕانی چاپکراوەکان بھ شێوەی چاپ یان ئۆن�ین •

لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 

تھلھفۆن بکھ بۆ وەرگرتنی یاریدەدەری یاسایی
2172-408-604 (تھواویی ڤانکوڤھر)

2525-577-866-1 (بھ خۆڕایی ھھر شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)

کلیک بکھ بۆ زانیاریی یاسایی
legalaid.bc.caaboriginal.legalaid.bc.ca
mylawbc.comfamilylaw.lss.bc.ca

سھردانمان بکھ بۆ یارمھتیی 
ئۆفیسھکانی یاریدەدەری یاسایی

داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی (تھلھفۆن بکھ بۆ  •
کاتھکان- سھیری ژمارەی تھلھفۆنھکان بکھ لھ پشتھوە)

شوێنی دادگاکھت 
لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی

T53623Kurdish_LACHY_Kurdish_2016.indd   4-6 11/21/2016   9:28:50 AM

(What is legal aid?)(How can I fi nd help?)

(What help can I get?)

(Call to apply for legal aid)

(Click for legal information)

(Come in for help)

(Call, click, or come in for free services)

ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
تھلھفۆن بکھ بۆ ژمارە 6076-601-604 (تھواویی  •

ڤانکوڤھر) یان 6076-601-888-1 (بھ خۆڕایی ھھر 
شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)، یان سھردانی ئۆفیسی 

یاریدەدەری یاسایی لھ ڤانکوڤھر بکھ

چ جۆرە ھاوکارییھک وەردەگرم؟

ئھوە پھیوەستھ بھ جۆری کێشھ یاساییھکھت و داھاتی مانگانھت 

خزمھتگوزارییھکان پێشکھش دەکرێن بھ:
ھھموو کھسێک

زانیاریی یاسایی •
شیرەتوانی کارا •

خھڵکی کھم داھات
پارێزەرێک نوێنھرایھتیت بکات •
ھھندێک ئامۆژگاریی خێزانی  •

خزمھگوزاریی بۆ گشت زمانھکان
وەرگێڕ ھھیھ بۆ یارمھتیدانت لھو کاتھی داواکاریت ھھیھ یان  •

کاتێک لھگھڵ پارێزەرەکھت قسھدەکھیت
وەرگێڕانی چاپکراوەکان بھ شێوەی چاپ یان ئۆن�ین •

لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 

تھلھفۆن بکھ بۆ وەرگرتنی یاریدەدەری یاسایی
2172-408-604 (تھواویی ڤانکوڤھر)

2525-577-866-1 (بھ خۆڕایی ھھر شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)

کلیک بکھ بۆ زانیاریی یاسایی
legalaid.bc.caaboriginal.legalaid.bc.ca
mylawbc.comfamilylaw.lss.bc.ca

سھردانمان بکھ بۆ یارمھتیی 
ئۆفیسھکانی یاریدەدەری یاسایی

داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی (تھلھفۆن بکھ بۆ  •
کاتھکان- سھیری ژمارەی تھلھفۆنھکان بکھ لھ پشتھوە)

شوێنی دادگاکھت 
لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی

T53623Kurdish_LACHY_Kurdish_2016.indd   4-6 11/21/2016   9:28:50 AM

(What is legal aid?)(How can I fi nd help?)

(What help can I get?)

(Call to apply for legal aid)

(Click for legal information)

(Come in for help)

(Call, click, or come in for free services)

ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
تھلھفۆن بکھ بۆ ژمارە 6076-601-604 (تھواویی  •

ڤانکوڤھر) یان 6076-601-888-1 (بھ خۆڕایی ھھر 
شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)، یان سھردانی ئۆفیسی 

یاریدەدەری یاسایی لھ ڤانکوڤھر بکھ

چ جۆرە ھاوکارییھک وەردەگرم؟

ئھوە پھیوەستھ بھ جۆری کێشھ یاساییھکھت و داھاتی مانگانھت 

خزمھتگوزارییھکان پێشکھش دەکرێن بھ:
ھھموو کھسێک

زانیاریی یاسایی •
شیرەتوانی کارا •

خھڵکی کھم داھات
پارێزەرێک نوێنھرایھتیت بکات •
ھھندێک ئامۆژگاریی خێزانی  •

خزمھگوزاریی بۆ گشت زمانھکان
وەرگێڕ ھھیھ بۆ یارمھتیدانت لھو کاتھی داواکاریت ھھیھ یان  •

کاتێک لھگھڵ پارێزەرەکھت قسھدەکھیت
وەرگێڕانی چاپکراوەکان بھ شێوەی چاپ یان ئۆن�ین •

لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 

تھلھفۆن بکھ بۆ وەرگرتنی یاریدەدەری یاسایی
2172-408-604 (تھواویی ڤانکوڤھر)

2525-577-866-1 (بھ خۆڕایی ھھر شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)

کلیک بکھ بۆ زانیاریی یاسایی
legalaid.bc.caaboriginal.legalaid.bc.ca
mylawbc.comfamilylaw.lss.bc.ca

سھردانمان بکھ بۆ یارمھتیی 
ئۆفیسھکانی یاریدەدەری یاسایی

داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی (تھلھفۆن بکھ بۆ  •
کاتھکان- سھیری ژمارەی تھلھفۆنھکان بکھ لھ پشتھوە)

شوێنی دادگاکھت 
لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی

T53623Kurdish_LACHY_Kurdish_2016.indd   4-6 11/21/2016   9:28:50 AM

(What is legal aid?)(How can I fi nd help?)

(What help can I get?)

(Call to apply for legal aid)

(Click for legal information)

(Come in for help)

(Call, click, or come in for free services)

ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
تھلھفۆن بکھ بۆ ژمارە 6076-601-604 (تھواویی  •

ڤانکوڤھر) یان 6076-601-888-1 (بھ خۆڕایی ھھر 
شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)، یان سھردانی ئۆفیسی 

یاریدەدەری یاسایی لھ ڤانکوڤھر بکھ

چ جۆرە ھاوکارییھک وەردەگرم؟

ئھوە پھیوەستھ بھ جۆری کێشھ یاساییھکھت و داھاتی مانگانھت 

خزمھتگوزارییھکان پێشکھش دەکرێن بھ:
ھھموو کھسێک

زانیاریی یاسایی •
شیرەتوانی کارا •

خھڵکی کھم داھات
پارێزەرێک نوێنھرایھتیت بکات •
ھھندێک ئامۆژگاریی خێزانی  •

خزمھگوزاریی بۆ گشت زمانھکان
وەرگێڕ ھھیھ بۆ یارمھتیدانت لھو کاتھی داواکاریت ھھیھ یان  •

کاتێک لھگھڵ پارێزەرەکھت قسھدەکھیت
وەرگێڕانی چاپکراوەکان بھ شێوەی چاپ یان ئۆن�ین •

لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 

تھلھفۆن بکھ بۆ وەرگرتنی یاریدەدەری یاسایی
2172-408-604 (تھواویی ڤانکوڤھر)

2525-577-866-1 (بھ خۆڕایی ھھر شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)

کلیک بکھ بۆ زانیاریی یاسایی
legalaid.bc.caaboriginal.legalaid.bc.ca
mylawbc.comfamilylaw.lss.bc.ca

سھردانمان بکھ بۆ یارمھتیی 
ئۆفیسھکانی یاریدەدەری یاسایی

داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی (تھلھفۆن بکھ بۆ  •
کاتھکان- سھیری ژمارەی تھلھفۆنھکان بکھ لھ پشتھوە)

شوێنی دادگاکھت 
لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی

T53623Kurdish_LACHY_Kurdish_2016.indd   4-6 11/21/2016   9:28:50 AM

(What is legal aid?)(How can I fi nd help?)

(What help can I get?)

(Call to apply for legal aid)

(Click for legal information)

(Come in for help)

(Call, click, or come in for free services)

ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
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لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 
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لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی
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(What is legal aid?)(How can I fi nd help?)

(What help can I get?)

(Call to apply for legal aid)

(Click for legal information)

(Come in for help)

(Call, click, or come in for free services)

ئایا یاریدەدەری یاسایی چی دەگھیھنێت؟

زانیارییھکان
چاپکردنی بھ خۆڕایی چاپکراوەکانی بھشێکی زۆر لھ زمانھکان•
خزمھتگوزاری زانیاریی پێدان بھ سھردانکردن یان بھ تھلھفۆن •
گھیاندنت و ناساندنی خزمھتگوزاری دیکھ لھ کۆمیونیتی تایبھت •

بھ ئێوە
زانیاریی یاسایی ئۆن�ین و سھرچاوەی دیکھی یارمھتی  •

دەستھبھر

ئامۆژگاریی 
شیرەتوانی کارا (پارێزەر) ئامۆژگاریی خێزانی یان لھ بارەی  •

تاوان پێشکھش دەکات و ڕێنوێنی بھ کھسھکان دەدات کھ چۆن 
فۆڕمھکان پڕبکھنھوە

لھ ڕێگھی ھێڵی یاسایی LawLine بۆ خێزان ئامۆژگاری •
بھ خۆڕایی پێشکھش دەکرێت لھ ڕێگھی تھلھفۆن لھ الیھن 

پارێزەری خێزانیھوە 

نوێنھرایھتی
پارێزەرێک کھیسھکھت وەردەگرێت لھ کاتێکدا حاڵھتھکانی تاوان  •

یان پارێزگاریکردنی منداڵ یان کۆچبھری یان کێشھی خێزانی 
ڕووبدات          

یاریدەدەری یاسایی بۆ کۆچبھران 
تھلھفۆن بکھ بۆ ژمارە 6076-601-604 (تھواویی  •

ڤانکوڤھر) یان 6076-601-888-1 (بھ خۆڕایی ھھر 
شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)، یان سھردانی ئۆفیسی 

یاریدەدەری یاسایی لھ ڤانکوڤھر بکھ

چ جۆرە ھاوکارییھک وەردەگرم؟

ئھوە پھیوەستھ بھ جۆری کێشھ یاساییھکھت و داھاتی مانگانھت 

خزمھتگوزارییھکان پێشکھش دەکرێن بھ:
ھھموو کھسێک

زانیاریی یاسایی •
شیرەتوانی کارا •

خھڵکی کھم داھات
پارێزەرێک نوێنھرایھتیت بکات •
ھھندێک ئامۆژگاریی خێزانی  •

خزمھگوزاریی بۆ گشت زمانھکان
وەرگێڕ ھھیھ بۆ یارمھتیدانت لھو کاتھی داواکاریت ھھیھ یان  •

کاتێک لھگھڵ پارێزەرەکھت قسھدەکھیت
وەرگێڕانی چاپکراوەکان بھ شێوەی چاپ یان ئۆن�ین •

لھ کوێ دەتوانم یارمھتی وەربگرم؟ 

تھلھفۆن بکھ بۆ وەرگرتنی یاریدەدەری یاسایی
2172-408-604 (تھواویی ڤانکوڤھر)

2525-577-866-1 (بھ خۆڕایی ھھر شوێنێکی تری بریتیش کۆلۆمبیا)

کلیک بکھ بۆ زانیاریی یاسایی
legalaid.bc.caaboriginal.legalaid.bc.ca
mylawbc.comfamilylaw.lss.bc.ca

سھردانمان بکھ بۆ یارمھتیی 
ئۆفیسھکانی یاریدەدەری یاسایی

داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی (تھلھفۆن بکھ بۆ  •
کاتھکان- سھیری ژمارەی تھلھفۆنھکان بکھ لھ پشتھوە)

شوێنی دادگاکھت 
لھ زۆربھی دادگاکان ئامۆژگاریی پێویست لھ شیرەتوانی کارا  •

وەربگرە 
داواکاری پێشکھش بکھ بۆ یاریدەدەری یاسایی لھ زۆربھی دادگاکان •

تھلھفۆن بکھ، 
کلیک بکھ، 

یان سھردانمان بکھ  
بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزاری بھ 

خۆڕایی
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