
 و سواالت از احکام حقوقی را آماده کنید. نظر تجدید دالیلچگونھ  این ویدئو توضیح می دھد
 

برای باید یک فرم "اجازه  نظر می دھید دادگاه یا جلسھ دادرسی درخواست تجدید  چنانچھ در برابر تصمیم اتخاذ شده
  نظر" را تکمیل کنید. یا "اعالمیھ تجدید نظر" تجدید

 نظر خود را مطرح کنید. تجدید دالیل این فرم ھا از شما می خواھند کھ
  .تان را مطرح کنیدسواالت از احکام حقوقی بخواھد این فرم ھمچنین ممکن است از شما 

 
  حال، معانی این اصطالحات چھ ھستند؟

 
 ھنگام VCATیا عضو  کھ شما می گویید توسط مأمور قضایی است از خطاھای حقوقی نظر عبارت تجدید دالیل

 اتخاذ تصمیم، صورت گرفتھ اند.
 

کھ توضیحاتی  را خواھید داشتشما بعداً این فرصت  ساده و مختصر نگھ دارید. حد ممکننظر خود را تا  تجدید دالیل
 طی روند دادگاھی بنویسید. در بھ تفصیل از دعاوی خود

 
 و می پرسد کھ دادگاه یا جلسھ دادرسی نوشتھ می شود، تکی بھ صورت یک سوالتنھا  "سوال از حکم حقوقی" معموالً 

 یا چھ موردی را مدنظر می گرفت. قانوناً چھ کاری انجام می داد باید در ارتباط با پرونده شما،
 

 برای مثال:
 16شھرک بازنشستگانتنھا می تواند بھ موجب بخش در یک نامھ اجاره  تصمیم بگیرد VCAT کھ صحیح بودآیا 

 فسخ شود؟ 1986قوانین شھرک ھای بازنشستگان مصوب 

تا بھ شما کمک شود درک کنید  و پرونده ھای مشابھ پرونده خود را مطالعھ کنید، تحقیقات حقوقی خود را انجام دھید
 .می روندو سواالت از احکام حقوقی چگونھ بھ کار  نظر تجدید دالیل

 
 بھ ترتیب شماره گذاری کنید. نظر راد تجدی دالیلھر یک از  برای تکمیل فرم خود،

 
بھ  دادخواھیطی  تا قاضی بھ راحتی بتواند پاراگراف ھای سواالت خود از احکام حقوقی را نیز شماره گذاری کنید،

 شماره پاراگراف اشاره کند. 
 

 موفقیت تجدید ولی مھم است. حقوقی تان می تواند دشوار باشد، و سواالت از احکام نظر تجدید دالیلسر درآوردن از 
 .مورداین دو  میزان قوتبھ  نظرتان بستگی دارد

 
برای  یا، شما ممکن است بتوانید تا بھ شما در انجام این بخش از روند کمک کند. استخدام یک وکیل را مدنظر بگیرید

 ھزینھ دریافت کنید.کمک حقوقی رایگان یا کم  پیش نویسی این اسناد
 

 اطالعاتی در مورد این خدمات در اختیار دارند.، مسئول ھماھنگی دادخواھان بدون وکیل وب سایت دادگاه و
 

 چھ کاری باید انجام بدھید؟ حال کھ فرم را تکمیل کرده اید،
 

در  تانی نمایندگی خودما راھنماھایی برا برای کسب اطالعات در مورد اقدامات بعدی بھ وب سایت ما مراجعھ کنید.
 را در اختیار داریم دادخواھی ھاانواع رایج 

 
مسئول  با مسئول ھماھنگی دادخواھان بدون وکیل ما تماس بگیرید. چنانچھ در ھر مرحلھ نیاز بھ کمک داشتھ باشید،

 صحبت کند.ولی می تواند با شما در مورد روند دادگاه ، ھماھنگی نمی تواند بھ شما مشاوره حقوق ارائھ دھد
 

 برای مشخصات تماس بھ وب سایت ما مراجعھ کنید.
 
 
 


