
 للسجناءصفحة المعلومات عن خدمات النصح 
 

 من نحن؟
لداخلية  أو من خدمات إننا ال نقبل أي أموال من وزارة ا.  هى هيئة خيریة مستقلة مسجلة APSخدمات النصح للسجناء 

 . إننا نتلقى التمویل من الهيئات الخيریة والمؤسسات.  السجون الن ذلك ربما یؤثر على استقالليتنا
 

ویشمل ذلك متخصصين فى شئون النساء السجينات ( محامى آبير، ثالثة قانونيين للنظر فى الحاالت : إننا نستخدم
 . ادارى تنمية-مل تلفونات وإداري ، عا)ومتخصص فى العالقات العرقية والتمييز

 
 ماذا نفعل؟

 توفر النصح القانونى والمعلومات للسجناء فى إنجلترا وویلز فيما یتعلق بحقوقهم APSخدمات النصح للسجناء  •
 .وتطبيق نظم السجن وحالة سجنهم

لمجانية لهم على  تنظر فى شكاوى السجناء عن معاملتهم بتقدیم النصح والمساعدة اAPSخدمات النصح للسجناء  •
 .أسس فردیة وفى غایة من السریة واتخاذ اإلجراءات القانونية  عند اللزوم

حقوق  مجموعة الحقوق القانونية للسجناء والتى تصدر مجلة ربع سنویة تسمى APSتنظم خدمات النصح للسجناء  •
 . حكومية وتتضمن عضویة المجموعة  السجناء، المحامين، األآادیميين ومؤسسات غير.السجناء

 
یمكننا أن نشرح لك ماذا تعنى نظم السجن وآيف تؤثر الك عليك، ونقدم لك النصح إذا ما تم تطبيقها تطبيقًا غير صحيحًا 

أو / ربما یساعدك أیضًا أن تتقدم باستمارة طلب . إذا لدیك شكوى عن معاملتك یمكنك االتصال بنا للنصح. فى حالتك
 .وحدتك/ شكوى بجناحك 

 
قدم لك النصح عن آيف تتقدم بشكواك  بنفسك إلى األمام  أو أن نتبناها لك وندخل فى مكاتبات مع السجن  فإما أن ن

وخدمات السجن  باإلنابة عنك أو أن نعطيك تفاصيل شرآات المحامين  الذین یعملون فى المجال المناسب  من القانون  
 .والذین یمكنك االتصال بهم لمزید من المساعدة

 
 - التصنيف-عقوبة مدى الحياة _  اإلفراج المؤقت - العفو :وضوعات التى يمكن  أن نقدم لك النصح فيهاأمثلة للم

 االستدعاءات/  الرخص - حساب العقوبات - التحكيم -وحدات األم والطفل 
 

  - حظر التجول بالمنزل - التصنيف - فحص المخدرات اإلجباري - استعادة الممتلكات - التحويالت: نوفر نشرات عن
  الشكاوى عن المعاملة العنصریة- معاملة السجناء األجانب -مشروع الحوافز واالمتيازات المكتسبة 

ال نقوم . ت التلفونيةمعظم عملنا یتم عن طریق الخطابات أو االتصاال. إذا آنت فى شك فيما يمكن أن نفعله، اسأل فقط
إذا لم نستطع المساعدة  فى جانب قانونى للسجن . بزیارات للسجون عادة إال إذا اتخذنا إجراءًا قانونيًا  فى قضية لسجين

 .سنعطيك قائمة تحویل للمحامين
 

 ؟آيف نفعل ذلك
 5:30  صباحًا و 9:30   ما بين الساعة 8923 430  0845  أو 3323 7253  020یمكنك االتصال علينا على الرقم 

یمكنك أن .  الرجاء ترك رسالة-إننا لدینا جهاز للرد اآللي  فى األوقات األخرى . مساءًا  أیام االثنين، األربعاء والجمعة 
 .PO BOX 46199, LONDON EC1M 4XAتكتب إلينا على العنوان 

 
 الرجاء أن تتذآر

من ثم یمكننا أن نتحدث إلى أحد أفراد أسرتك إذا . صل علينا مباشرةإذا تریدنا أن نساعدك إننا نحتاج لموفقتك، إذن ات •
 .ترغب فى أن نفعل ذلك

ال یمكننا التعامل فى موضوع یقوم به محامى آخر ولكن  یمكن أن نعطي محاميك النصح والمعلومات عن قانون  •
 .السجون

على خارج الظرف "  ینطبق 39ء  اإلجرا" اآتب .  من حقك القانونى أن تكتب لنا بإطمئنان للنصح القانونى •
 هو إجراء السجن الخاص بالمكاتبات السریة  القانونية ویستخدم فقط للخطابات مثل 39اإلجراء . والخطاب المشمع

 .التى تلك  إلى المحكمة أو المستشار القانوني
ك  باللغة التى آتبت لنا بها، یمكن أن تكتب إلينا بلغة غير اللغة اإلنجليزیة  وسنحاول ترجمة الخطابات واإلجابة علي •

 .ولكن نرجو أن  تكون مدرآًا  أن ذلك ربما یتأخر بسبب اإلجراءات اإلداریة

(Arabic) 


