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 قانون برای شما 

یک راهنمای مختصر درباره قوانین برای 

 مهاجرین تازه وارد ساکن استرالیای جنوبی 

الیای  ی برای مهاجرین تازه وارد ساکن استر این یک راهنمای ساده درباره قوانی 

جنونی یم باشد . مقصد از این راهنما کمک به افرادی است که به زبانهای 

ی کلیدی و  غت  از انگلییس صحبت یم کنند، تا بتوانند مطالتی را در باره قوانی 

مهم فرا گرفته و جهت کمک به افراد دارای مشکالت قانونی درباره خدمات 

ی  موجود معلومات دریافت نمایند. اگر شخیص مشکل قانونی دارد گرفیر

ی فرصت ممکن حائز اهمیت یم باشد  در اولی 
 .مشوره قانونی

جهت حمایت تعلیم   Legal Service Commission این راهنما توسط

قانون برای مهاجرین تازه وارد تدوین کرده است. افرادی که احتیاج به 

فهمیدن مفاهیم قانونی ساده داشته و یم خواهند بدانند برای دریافت کمک 

د ی این راهنما یم تواند مورد استفاده قرار گت   .باید به  کجا مراجعه نمایند نت 

ورت دارید؟  برای   به کمک ضی
ر
آیا پرسیسی در باره حقوق قانونی یا برای یک تکلیف حقوق

 مراجعه نمایید.  حقوقدان ها )وکیل 
ر
مشوره و معلومات رایگان به کمیسیون خدمات حقوق

ی کردن وقت قبیل یم توانند به شما   ها( ی ما از طریق تلفون یا جلسات حضوری با معی 

کمک نمایند. این کمک ها محرمانه است و آنها یم توانند ترتیب حضور ترجمان و پرداخت 

( شماره  Legal Helplineآن را بدهند.  به 
ر
تلفون   424 366 1300)خط کمک حقوق

ی آماده خدمت  4331صبح تا  9کنید. ما در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  پیشی 

ورت داشتید، نخست   به ترجمان ضی
ر
هستیم.  اگر برای تماس با کمیسیون خدمات حقوق

تلفون کرده و بعد بخواهید ارتباط  450 131به خدمات ترجمانی تحریری و شفایه شماره 

 برقرار نمایند.  424 366 1300شما را با شماره 

 

 



الیا   قانون در استر
 .همه موظف به رعایت قانون یم باشند •

 

ی به محکمه شوید •  .در صورت نقض قانون شما ممکن است مجبور به پرداخت پول ویا رفیر

 

س همه یم باشد •  .معلومات مجانی در باره قانون در دستر

 

 .دریافت نمایید  Legal Service Commissionشما یم توانید کمک های قانونی مجانی از •

 :  جهت دریافت معلومات بیشتر

 

 Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  



 موترواب  
 معتتی داشته باشید. اگر  •

الیای جنونی شهادت خط موتروانی
شما باید برای موتروانی در استر

 شما معتتی یم باشد، 
الیای جنونی شده اید، درباره اینکه آیا شهادت خط موتروانی

تازه وارداستر

 .پرسان کنید  Service SA از

 

 .شما نباید موتری را که راجستر نیم باشد درایو و یا کنار رسگ پارک نمایید •

 

کمربند ایمتی استفاده نمایند. اطفال باید از چویک موتر و کمربند از  همه به شمول اطفال باید •

 
ی

خاص استفاده نمایند. نوع چویک موتر یا کمربند ایمتی که شما باید از آن استفاده نمایید بستیک

به   Kidsafe SAشما دارد . جهت دریافت معلومات بیشتر لطفا باطفل به اندازه و عمر 

 .تماس شوید

 

ی میتواند  • ی موتروانی را فرا گرفته و رعایت نمایید. جزا برای نقض این قوانی  شما باید تمام قوانی 

 .شامل پرداخت جریمه، زندان و از دست دادن شهادت خط موتروانی باشد

 جهت دریافت معلومات بیشتر 

 

 Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  

Service SA 

13 11 84 

Kidsafe SA 

8161 6318 

www.kidsafesa.com.au/road-safety 

http://www.lsc.sa.gov.au
http://www.kidsafesa.com.au/road-safety


 خرید موتر دست دوم
 خرید از موتر فروش  

ی یا •  .موتر را چک نماید   RAAبخواهید تا یک مستر
 
 .یک فروشنده موتر باید اطمینان حاصل نماید که موتر دزدی  ویا خرید آن با قرضه نباشد •
 

 خرید به طور خصویص از صاحب موتر 

ی و یا •  موتر را چک نماید.  RAA بخواهید تا یک مستر

 

در بعیصی از موارد  بانک یم تواند در صورتیکه موتر با قرضه خریده شده باشد، آن را باز پس   •

ی رخ دهد.   کردن آن به نام خودتان نت 
د. این حتر یم تواند پس از خریدن موتر و راجستر گت 

 Personal Property جهت برریس اینکه آیا موتر با قرضه خریده شده است یا نه، لطفا با

Security   ورت به نمتی شناسانی موتر   1311  117  777با شماره
به تماس شوید. شما ضی

(VIN)   برریس با   که در اسناد راجستر و یا انجینموتر قید شده است، یم باشید. انجام یک

PPSR    دالر مصارف کیم خواهد داشت وتنها از طریق یک کارت اعتباری قابل پرداخت.

 .است

ی شوید که موتر دزدی نباشد.  • ی را برای شما چک نماید.  PPSRمطمی   یم تواند این نت 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 

 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  

Personal Property Securities Register 

1311 117 777 

www.ppsr.gov.au 

RAA 

131 111 

http://www.lsc.sa.gov.au
http://www.ppsr.gov.au


 تصادفات ترافییک

 جهت دریافت معلومات بیشتر 

 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  

Police 

و زمانیکه  111جهت حضور پولیس در صورت وقوع یک وضعیت عاجل با نمتی 

 به تماس شوید.  131 444وضعیت عاجل نیم باشد با نمتی 

در صورت رخداد هرگونه تکر ترافییک الزم است تا موتروان توقف نموده و در صورتیکه  •

 .شخیص صدمه دیده است به او کمک نماید
 

کت بیمه خود را با یکدیگر  • الزم است تا موتروانها جزئیات تماس به شمول: نام ،آدرس ونام رسی

 .مبادله نمایند
 

ان خساره وارده به تمایم  • ی وقتیکه فردی در نتیجه حادثه ترافییک صدمه دیده باشد و یا مت 

 .دالر باشد، الزم است تا این تکر به پولیس گزارش )راپور( شود 3111موترها بیش از 
 

بیمه اجباری شخص ثالث" بیمه ای است که شما در زمان راجستر نمودن موتر خود " •

مصارف آن را پرداخت یم نمایید. این بیمه به شخیص که در اثر حادثه ترافییک صدمه دیده 

است پرداخت خساره یم نماید. این بیمه جهت صدمات وارده به موترها پویل پرداخت نیم  

 .کند
 

 :جهت مرمت موترهای خود، شما باید از بیمه های دیگری استفاده نمایید •

  ،بیمه اموال شخص ثالث" این بیمه در صورتیکه حادثه ترافییک قصور شما باشید"

 .موتر طرف مقابل را پرداخت خواهد نمودصدمات وارده به  مصارف
 

  بیمه کامل" این بیمه مصارف صدمات وارده به موتر شما و طرف مقابل را پرداخت یم"

 .نماید

http://www.lsc.sa.gov.au


  خرید اجناس و خدمات
ی را که خریده اید شکسته، یا نا امن بوده، کار نکند و یا ظاهر آن متفاوت از  • ی در مواردی که چت 

 یم باشید. شما یم توانید بخواهید تا آن 
ر
ی نباشد که باید یم بود، شما  دارای حقوق ی آن چت 

ید. این حتر پس از خاتمه ضمانت  ی مرمت شود، تعویض شود و یا پول خود را بازپس بگت  چت 

ی امکان پذیر یم باشد  .نامه نت 

 
 همیشه رسید پرداخت خود را نگه دارید.  •
 

قبل از امضاء نمودن یک قرارداد از کیس بخواهید تا به شما کمک نماید تا از مفاد آن با ختی  •

شوید.این در مواقع امضاء نمودن قراردادهای طویل المدت بطور مثال: تلفون موبایل بسیار 

 .مهم یم باشد

 

)"برچسب درنزنید"( به دروازه خانه شما مانع از آمدن  ’Do Not Knock Sticker‘  نصب •

 .افراد به خانه جهت فروش اجناس یم گردد

 جهت دریافت معلومات بیشتر 

 

Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  

Consumer Credit Law Centre SA 

8342 1811 

 

http://www.lsc.sa.gov.au


   پولیس
ی یم سازد که افراد قانون را رعایت یم نمایند •  .پولیس از جامعه حفاظت نموده و مطمی 
 
 .پولیس در زمان تحقیق و تفحص درباره یک جرم ممکن است سوال پرسان نماید •
 

شما مجبور به جواب دادن به سوالهای پولیس نیم باشید و تنها باید نام ، آدرس و تاری    خ  •

 .پیدایش خود را در اختیار آنها قرار دهید

 

اگر در حال موتروانی موتر یم باشید در صورت در خواست پولیس شما باید شهادت خط  •

 .موتروانی خود را به پلیس ارائه دهید

 

شما حق دارید تا پیش از جواب دادن به هر سوال دیگر پولیس درخواست دریافت مشوره  •

 .قانونی نمایید

 

اگر انگلییس زبان اول شما نیست، شما حق دارید تا در هر زمانی که با پولیس صحبت یم  •

 .نمایید تقاضای ترجمان کنید

 جهت دریافت معلومات بیشتر 

 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451  

Police 

و  111جهت حضور پولیس در صورت وقوع یک وضعیت اضطراری با نمتی 
 به تماس شوید.  131 444زمانیکه وضعیت اضطراری نیم باشد با نمتی 

http://www.lsc.sa.gov.au


 خشونت فامییل 
الیا قوانیتی  •  .جهت حفاظت افراد در مقابل خشونت فامییل وجود دارددر استر
 

•  ، ، جنیس، روانی خشونت فامییل یم تواند اشکال مختلفی داشته باشد بشمول: آزار جسمانی

، عاطفی و اقتصادی  .لفظی
 

 نماید. از نظر پولیس و محاکم این یک جرم  •
ی

نباید هیچکس با ترس از خشونت فامییل زندیک

 .بسیار جدی تلفر یم گردد
 

ی  • پولیس و محاکم یم توانند حکیم را صادر نمایند که یک عضو فامیل را ملزم به متوقف ساخیر

 .هر گونه خشونت فامییل در آینده نماید. نام این حکم "حکم مداخله" یم باشد
 

در صورتیکه عضو فامیل خشونت را متوقف نسازد، آن فرد دچار مشکالت قانونی خواهد  •

 .شد
 

خدمات مجانی خاص جهت کمک به افرادی که در خانه احساس مصونیت نیم نمایند موجود  •

 .مشاوره و مشوره قانونی یم باشدشامل پناهگاه زنان، خدمات یم باشد.اینها 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Women’s Legal Service 

1811 655 137 

Domestic Violence Gateway Helpline  

1811 811 198  

Police 

و  111جهت حضور پولیس در صورت وقوع یک وضعیت اضطراری با نمتی 
 به تماس شوید.  131 444زمانیکه وضعیت اضطراری نیم باشد با نمتی 

http://www.lsc.sa.gov.au


  کرایه خانه
 .مالکان باید ملک خود را در وضعیتر مطلوب و قابل قبول نگه دارند •
 
ی باید در صورت وارد شدن هر گونه صدمه به ملک صاحب خانه را باختی نمایند.  •  کرایه نشی 
 

در صورت صدمه رسیدن به  ملک، صاحب خانه مسئول پرداخت مصارف مرمت یم باشد  •

ی صورت گرفته باشد  .مگر در مواردی که صدمات وارده توسط کرایه نشی 

 

ی  در وضعیت خونی  • ی باید کرایه خانه را در موعد مقرر پرداخت نموده و خانه را تمت  کرایه نشی 

 .نگه دارد

 
 .جهت اثبات پرداخت کرایه درخواست دریافت رسید نمایید •
 

ی باید از ایجاد رس و صدای بیش از حد خودداری نموده و باعث صلب آسایش  • کرایه نشی 

 .همسایگان نشود

 
ی حکم تخلیه از محکمه یا دیوان امکان پذیراست •  .در خواست تخلیه خانه از شما تنها با داشیر

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

RentRightSA 
1811 161 462 

  

http://www.lsc.sa.gov.au


 نکاح
الیا نکاح میان یک زن و مرد که  • د 18در استر سن داشته باشند صورت یم گت 

 .سال یا بیشتر
 

ایط خاص افراد جوانی که  • سال سن داشته باشند، در صورت دریافت اجازه از  17یا  16در رسی

 .محکمه یم توانند نکاح نمایند.محکمه این اجازه را به ندرت صادر یم نماید

 

سال سن دارد به خارج از کشور برده شود و  18قانون اجازه نیم دهد که فردی که کمتر از  •

 .ازدواج نماید

 
ک ملزم به ازدواج نماید •  مشتر

ی
وع به زندیک الیا قانونی وجود ندارد که افراد را پیش از رسی  .در استر

 

ی رابطه جنیس با یکدیگر  • ی حق قانونی برای  داشیر نکاح کردن زن و شوهربمعنای داشیر

ی رابطه جنیس ندهد، این عمل  نمیباشد.در صورتیکه فردی  با میل و رغبت رضایت به  داشیر

ی زن و شوهر باشند  یم گردد، حتر اگر طرفی 
 .تجاوز جنیس تلفر

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

http://www.lsc.sa.gov.au


 جدابی و طالق
هر فردی که مایل به ادامه ازدواج خود نباشد یم تواند در خواست طالق نماید. این مهم  •

 نیست که چه کیس قصور داشته است. 
 

ی طالق به  • طالق به معنای خاتمه رسیم و قانونی یک ازدواج یم باشد. شما باید جهت گرفیر

 .محکه در خواست دهید
 

  12شما باید بیش از دادن در خواست طالق به مدت  •
ی

ماه  با یکدیگربه حیث زن و شوهرزندیک

 .نکرده باشید
 

 نمایید تا زمانیکه با  •
ی

شما یم توانید از یکدیگر جدا شده باشید ویل همچنان در یک خانه زندیک

یکدیگر فعالیتها و ارتباط  حسب معمول یک ازدواج بطور مثال: رابطه جنیس، ضف خوراک 

ی با یکدیگر و اطفالتان را نداشته  ون رفیر ک یا بت 
ی حساب های بانیک مشتر با یکدیگر،  داشیر

 .باشید
 

ی فامییل موجود یم  • درباره مراقبت و رسپرستر از اطفال و تقسیم اموال پس از جدانی قوانی 

ی ضف نظر از اینکه شما قانونی ازدواج کرده اید یا نه قابل اجرا یم باشد  .باشد. این قوانی 
 

در صورتیکه قصد جدا شدن دارید یا جدا شده اید، شما باید درخواست دریافت مشوره  •

قانونی نمایید. یک وکیل یم تواند به شما کمک نماید تا از حقوق و مسئولیتهای خود با ختی 

ی به چه طریفر درباره شما  ی یم تواند برای شما توضیح دهد که این قوانی  شوید.اوهمچنی 

 .اعمال خواهد شد

 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Family Law Courts 

1311 352 111 

  

http://www.lsc.sa.gov.au


  اطفال و جدابی 
مادرها و پدرها هر دو مسئول اطفال شان یم باشند. این حتر پس از جدانی والدین از یکدیگر  •

ی بدل نخواهد شد  .نت 

 
 .این حق اطفال یم باشد که تا زمانی که خطری متوجه آنها نباشد پدر و مادر خود را ببینند •
 

اکتر والدین از هم جدا شده راه حیل برای ادامه مشارکت در مراقبت و رسپرستر از اطفالشان  •

 پیدا یم نمایند. 

 

تعدادی از والدین از هم جدا شده نیم توانند در باره ترتیبات الزم برای اطفالشان به توافق  •

برسند . یک وکیل فامییل یم تواند از طریق ارائه مشوره قانونی به والدین کمک نموده تا در این 

 .زمینه توافق نمایند

 
ی نماید •  .در موارد جدی، محکمه فامییل یم تواند درباره رسنوشت اطفال تصمیم گت 
 

وساطت فامییل جانی است که والدین با کمک یک میانجی مستقل مالقات نموده تا بدون  •

 .حاضی شدن در محکمه درباره ترتیبات الزم برای اطفالشان گفتگو نمایند

 

ممکن است از پدر یا مادر خواسته شود تا به دیگری جهت مراقبت از طفل "نفقه" پرداخت  •

 .نماید

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

http://www.lsc.sa.gov.au


 مراقبت و رسپرستر 
 از اطفال

 .والدین باید از اطفال خود مراقبت نموده و آنها را از خطر مصون نگه دارند •
 

والدین حق تربیت نمودن اطفال خود را دارا یم باشند. والدین نباید از طریق انضباط اطفال  •

 .خود را اذیت و آزار دهند

 

• Department of Child Protection ممکن است جهت حفاظت از اطفایل که والدینشان

 .از آنها بطور صحیح مراقبت نیم نمایند یا آنها را مورد آزار قرار یم دهند، اقدام نماید

 

، مهد کودک و مشاوره فامییل به  • خدمات مجانی که یم تواند درباره  دادن  مشوره قانونی

س یم باشند  .والدین کمک نماید در دستر

 

افراد مسلیک که با اطفال رسو کار دارند اگر فکر کنند  که ممکن است طفیل مورد اذیت و آزار  •

 گزارش )راپور( نمایند.  Department of Child Protection واقع شود باید آن را  به اداره

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Police 

و  111جهت حضور پولیس در صورت وقوع یک وضعیت اضطراری با نمتی 

 به تماس شوید.  131 444زمانیکه وضعیت اضطراری نیم باشد با نمتی 

Parent Helpline  

1311 364 111 

Department for Child Protection 

  131 478  (Child Abuse Report Line)خط تلفون گزارش بد رفتاری با طفل

 611 131 )پس از ساعات اداری( (Crisis Care)  مراقبت در هنگام بحران

http://www.lsc.sa.gov.au


 تصمیمات دولت
 تصمیمات گرفته شده  توسط مقامات دولتر باید بر اساس قانون باشد.  •
 

شما حق دارید تا درباره تصمیمات دولت که شما را تحت تاثت  قرار میدهد، درخواست  •

 دریافت مشوره قانونی نمایید. 

 
 در بعیصی از موارد شما میتوانید درخواست تغیت  این تصمیمات را نمایید.  •
 

ی یم توانید به  • درصورتیکه فکر یم نمایید تصمیم گرفته شده صحیح نیم باشد شما همچنی 

Ombudsman SA   و یاCommonwealth Ombudsman  .شکایت نمایید 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Commonwealth Ombudsman 

1311 362 172 

Ombudsman SA 

8226 8699  

 1811 182 151    )
ی
  )به تماس شوندگان مناطق اطراق

http://www.lsc.sa.gov.au
http://www.lsc.sa.gov.au/organisation_details.php?organisation_id=906
http://www.lsc.sa.gov.au/organisation_details.php?organisation_id=907


ی زیادی جهت حمایت از حقوق شما در محل کار موجود یم باشد بشمول:  •  قوانی 

  به شما چقدردستمزد  پرداخت یم گردد 

  پرداخت خساره در صورت صدمه دیدن درمحل کار 

 رفتار منصفانه در محل کار 

 مصونیت در محل کار 

 ان پرداخت ، مالیات و تقاعد شما ی  سوابق مت 
 

اگر شما عضو یک اتحادیه کارگری میباشید ، آنها یم توانند به شما مشوره داده و کمک نمایند  •

 تا بتوانید از حقوق خود حمایت نمایید. 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 966 424 
www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Working Women’s Centre SA 

1811 652 697 

Fair Work Ombudsman (pay and work rights) 

13 13 94 

www.fairwork.gov.au/languages 

 کار

http://www.lsc.sa.gov.au
file://///lsc.internal/Public/Shared/Advice/1.2%20Community%20Education%20and%20Training/1%20New%20Structure%20Outline/Migrant%20Education/MILE%20Projects/Law%20Foundation%20Grant%202014/Design%20&%20Content/Version%20Control/Version%20Update%20241114/www.fai


 جریمه ها 
ی قانون مجبور به پرداخت پول یم   • جریمه ها نویع جزا و زمانی است شما به دلیل شکسیر

 گردید. 

 

در صورتیکه نیم توانید مبلغ جریمه را در موعد مقرر به طور کامل  پرداخت کنید، با    •

Fines Enforcement and Recovery Unit.   .صحبت نمایید  

 

• Fines Enforcement and Recovery Unit    یم تواند بر اساس توانانی مایل

 تان ترتیب پرداخت را فراهم نماید. 

 

 Finesدرصورتیکه شما به موافقتر در ترتیب الزم جهت پرداخت جریمه  را با   •

Enforcement and Recovery Unit    نرسید ، آنها قدرت قانونی الزم جهت

ی شما به پرداخت جریمه  را دارا یم باشند.    مجبور ساخیر

 

ید • درصورتیکه توانانی مایل پرداخت را ندارید ، درخواست کمک  -جریمه خود را نادیده نگت 

 نمایید. 

 جهت دریافت معلومات بیشتر 
 

Legal Services Commission  )برای مشوره عمویم و ارجاع( 

1311 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 451 

Fines Enforcement and Recovery Unit 

1811 659 538 

http://www.lsc.sa.gov.au


  توضیحات



 Law Foundation of South Australia انتشار با کمک و حمایت     

Legal Service Commission  بدینوسیله ازLaw Foundation of South Australia  را با تشکر ترجمه و چاپ این نشریه تمویل

 تأیید  می نماید.

 Australia Legal ه من"  اقتباس شده که توسطز"قانون چیست؟ قوانین استرالیا، کشور تا زااین راهنما  بعضی از مطالب و تصاویر

Aid Commission  .انتشار یافته است 

سلب مسئولیت قانونی: قوانین غالبا بدل میگردند و ممکن است مطالب تهیه شده در این راهنما مطابق روز نباشد. معلومات چاپ شده  

در این راهنما تنها جهت راهنمایی کلی می باشد. این یک مشوره قانونی نمی باشد. ما به افراد توصیه می کنیم تا درباره مسائل قانونی 

 .خود به طور انفرادی مشوره دریافت نمایند


