ஆல் பர்ட்டா சட்ட உதவி
ஒரு நியாயமான ஆல் பர்ட்டா - ஒரு நநரத்தில் ஒரு நபருக் கு

பிரதிவாதிக்கு முக்கியமான தகவல்
1.

உங் களுக்கு அவசர பாதுகாப் பு ஆணை ககாடுக்கப் பட்டுள் ளது.

2.

அபாஆ வரி எை் 7 நீ திமன்ற விசாரணைக்காக எப் நபாது மற் றும் எங் கு நீ திமன்றத்தில்
ஆஜராக வவை்டும் என்பணத கதரிவிக்கிறது.

3.

நீ திமன்ற விசாரணைக்கு உங் களுக்கு உதவி கசய் ய எந்த கசலவுமின்றி வழக்கறிஞர்
வதணவப் படின் (அபாஆ வரி எை் 7-ல் காட்டப் பட்டுள் ள வததி) *, மாகாைகமங் கும்
ஆல் கபர்ட்டா சட்ட உதவி-ஐ 1-866-845-3425-ல் கதாடர்பு ககாள் ளவும் . கூடிய விணரவில்
கதாடர்பு ககாள் வது கட்டாயமானதாகும் மற் றும் அபாஆ மீதான பிரதிவாதி நீ ங் கள்
என்பதத குறிப் பிடவும் .

4.

நீ ங் கள் இலவச வழக்கறிஞர் வசணவணய பயன்படுத்தாமல் , தானாக வருவணத வதர்வு
கசய் தால் :
a.

b.
c.
d.

e.
5.

எழுத்துப் படியினுணடய நகணல கபறவும் (அபாஆ வழங் கப் பட்ட வபாது ககாடுத்த
ஆதாரம் ).
i.
எட்மன்டன் மற் றும் பகுதி: குயின் கபஞ் ச்-சின் குமாஸ்தாக்கணள 780-6321137 அணழக்கவும்
ii.
கால் கரி மற் றும் பகுதி: எை் 403-297-5653-இ அணழக்கவும்
iii.
மற் ற
இடங் கள் :
ஆல் பர்ட்டா
நீ திமன்றங் கள்
இணையதளத்ணத
www.albertacourts.ab.ca பார்க்கவும் .
“Court of Queen’s Bench”- ஐ வதர்வு
கசய் யவும் , உங் களுணடய நீ திமன்ற விசாரணை நணட கபற உள் ள
குயின்'ஸ் கபஞ் ச் நீ திமன்றத்தின் இடம் குறித்த கதாடர்பு விவரம் அறிய
“locations and sittings”- ஐ வதர்வு கசய் யவும் , அல் லது எை் 310-0000-இ
அணழக்கவும் .
உங் கள் தரப் பு நியாயத்ணத விளக்கும் உறுதிச்சான்ணற தயார் கசய் யவும் .
நீ திமன்ற வளாகத்தில் எங் கு விசாரணைக்கு ஏற் பாடு கசய் யப்பட்டுள் ளவதா அங் கு
உறுதிச் சான்ணற பதிவு கசய் யவும் .
நடுநிதலயான மூன்றாம் தரப் பினர் அல் லது கசயல் முணற பைியாளர் மூலமாக
உறுதிச் சான்றின் நகணல உரிணம வகாருபவரிடம் 24 மைி வநரத்திற் கு முன்வப
சமர்ப்பிக்க வவை்டும் .
குறிப் பிட்ட வததியில் நீ திமன்றத்திற் கு விசாரணைக்காக வர வவை்டும் .

நீ திமன்றத்திற் கு கட்டாயமாக வர வவை்டும் . விசாரணை வததிணய புறக்கைிப் பவதா
மற் றும் கவறுமவன அபாஆ காலாவதி வததிணய நம் பியிருப் பவதா வபாதாது. நீ திபதி
நீ ங் கள் இல் லாத நிணலயில் முடிவு எடுப் பார்.

*இந்த இலவச வசணவயில் அவசர பாதுகாப் பு ஆணைகள் , கசயல் முணற, அவசர பாதுகாப் பு
ஆணைகள் பற் றிய சட்ட ஆவலாசணன, வாக்குமூலங் கணள தயாரித்தல் மற் றும் ஆரம் ப நீ திமன்ற
வதாற் றத்திற் கான பிரதிநிதித்துவம் பற் றிய தகவல் கள் அடங் கும் (அபாஆ வரி எை் 7). இதில்

வாய் வழி விசாரணைகள் அல் லது
இடம் கபறவில் ணல.
திருத்தப் பட்டது ஏப் ரல் 2016
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