
Pangunang Hakbang: Nangangailan ka ba ng Abogado?

*Mayroon  ba  kayong  isang  legal  na  problema?  Ilang  mga 
karaniwang mga legal  na  isyu  ay  kasama ang  mga  motor 
paghahabol  ng  sasakyan,  kriminal,  personal  na  pinsala, 
kontrata, sibil na pamamaraan ng hukuman, immigration, mga 
benepisyo  ng  pamahalaan,  bangkarota,  pamilya,  maliit  na 
negosyo,  maliit  na  pag-angkin,  Wills,  kamara  application, 
mediations,  tirahan  pamumusesyon,  utang at  marami  pang 
iba.

*Kung ikaw ay nasa panganib ng deportasyon, pagpunta sa 
bilangguan,  o mayroon kang isang malubhang problema sa 
pamilya, maaari kang maging kuwalipikado para sa Legal Aid. 
Mangyaring  unang  tawagan  ang  Legal  Services  Society 
upang matukoy kung ikaw ay kwalipikado.

Pangalawang Hakbang: Ikaw ba ay karapat-dapat?

Mayroon kailangang sundin mga alituntunin ng kita para sa 
aming mga serbisyo - mangyaring tingnan ang aming website 
o telepono para sa mga detalye.

Pangatlong Hakbang:  Kumuha ng appointment

*Tawagan ang pinakamalapit na klinika o tawagan ang Access 
Justice Hotline.
*  Kakailanganin  ang  iyong  buong  pangalan,  kaarawan, 
telephono, at maiksing kasaysayan ng iyong problema
* Isulat ang oras at lugar ng iyong appointment.

Pangapat ng Hakbang:Paghahanda

*Tawagan ang klinika isang araw bago sa iyong appointment 
para makasigurado
*Maghanda ng maikising kasaysayan ng iyong problema at 
gumawa ng listahan ng mga tanong para sa abogado
*Ayusin at dalhin ang mga mahahalagang dokumento kasama 
ang mga sulat galing sa hukuman.
*Siguraduhin  ang  lugar  ng  klinika  at  pamamaraan  ng 
pagpunta sa klinika
*Siguraduhing makakarating sa appointment sa tamang oras

Panglimang Hakbang:  Anu-ano ang maaasahan

*Ang appointment ay nagtatagal ng 30 minuto
*Qualified abogado
*malihim na session
*follow-up meetings kung kinakailangan
*kasulatang payo(Kung karapat dapat)
*Ang  mga  abogado  ay  hindi  pumupunta  sa  korte  subalit 
maaaring tulungan kayong maging handing humarap sa korte. 
Ang mga abogado klinika ay maaaring magmungkahi ng mga 
serbisyo na magbibigay ng karagdagang tulong sa kliente.

Sino Kami?

Ang Access Pro Bono Society  of  BC ay pormal  na itinatag 
nuong Abril 2010 bilang resulta ng isang pagsama-sama ng 
Western Canada Society to Access Justice at Pro Bono Law 
of BC. 
Noong mga nakaraang taon, ang dalawang organisasyon na 
ito ay nagbibigay ng iba't-ibang libreng serbisyo, kabilang ang 
libreng payo sa pamamagitan ng klinika, at representasyon sa 
pamamagitan ng mga programa ng hukuman. Ngayon, ang 
Access Pro Bono ang nagdudulot ng mga serbisyong ito.

Paano naming patakbuhin? 

Ang mga direktor at  mga boluntaryong abogado ng Access 
Pro Bono ay nakatuon sa katarungan para sa mga walang 
kakayahang  magbayad  ng  serbisyo  ng  abogado  at  hindi 
karapat-dapat  para  sa  legal  aid.  Ang  lahat  ng  serbisyo  ay 
walang bayad. Ang mga payo klinika ay ibinigay nang walang 
singil sa mga ahensya ng panlipunang serbisyo, courthouses, 
simbahan,  friendship  society,  at  mga  organisasyon  ng 
kababaihan sa buong probinsiya. Ang roster at serbisyo batay 
sa  hukuman  ay  isinasagawa  sa  aming  tanggapan  sa 
Vancouver. Lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay ng libre ayon 
sa  karanasan ng mga abogado.   Ang pangangailangan sa 
pagpatakbo ng Access Pro  Bono ay nanggagaling mula  sa 
Law  Foundation,  Notary  Foundation  at  iba’t  ibang  mga 
samahan at mga donasyon mula sa mga abogado.

Paano makakakuha ng aming serbisyo?

Pag-aralan ang bawat  hakbang sa pulyeto  at  tawagan ang 
Client Hotline.

Ano pang ibang tulong ang maaari naming ibigay?

Sa ilang mga pagkakataon,  ang mga kliyente  ay maaaring 
kailangan ng karagdagang mga serbisyo na lampas sa kung 
ano ang ipagkakaloob sa klinika sa pamamagitan ng aming 
mga  iba  pang  mga  programa.  Ang  Access  Pro  Bono  ay 
nakikipagtulungan rin sa iba pang mga samahan katulad ng 
Salvation Army Pro Bono Program, UBC Law Students Legal 
Advice  Program,  Victoria  Law  Centre  at  mga  samahan 
nagtataguyod  ng  serbisyo  sa  buong  lalawigan  upang 
makahanap ng karagdagang tulong para sa mga kliyente. Ang 
mga  tauhan  sa  aming  Client  Hotline  ay  maaaring  pang 
magbigay ng mga referral sa mga iba pang mga serbisyo.

 (Tagalog)

Nangangailangan ba kayo ng libreng 
konsulta?

Access pro Bono Client Hotline: 
604.878.7400
Toll  Free:  (from  outside  Greater 
Vancouver) 
1-877-762-6664

Website: www.accessjustice.ca
Email: help@accessprobono.ca
Fax: 604.893.8934

(Translated by Maria Telado in September 2011)
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