
                                                            
          

 – Legal and Sysco-social  Services Form والنفسٌة االجتماعٌة الخدمات القانونٌة استمارة

  Full name of the Applicantاالسم الثالثى للمتقدم

 
 Applicantرقن الوتقذم )نفس الزقن الوىجىد في االستوارة االوليت (  

Number  (Same  number  available in the initial form  

 Name of the employeeاسن الوىظف الوشزف علً الحالت 

supervising the case    وظٌفتهHis 

career 

 

 Organization Providing Legalالونظوت التي تقذم الخذهاث القانىنيت 

Services  

 - Intake Dateالقبولتارٌخ 

 

 -مخٌم / قرٌة / ناحٌة / قضاء / مدٌنة ( )للمتقدم  المكان الحالً 
-Village/Sub/Camp( of Applicant  Current location

 -) District/District/City 

 

  -  Legal issues included  for services المواضٌع المشمولة بالمساعدة  (1

 -Aالتشرٌعات والقوانٌن  - أ

Legislation& Laws 
العدالة  قضاٌا -انتهاكات حقوق االنسان -ب

Human Rights Violations -B -   االنتقالٌة
        issues Transitional Justice 

 C- Issuingاصدار وثائق  -ج

Documents 

 Personalالشخصٌةقانون األحوال  

status law 
 / Heirs Deedالورث القسام الشرعً  

inheritance  
 Terrorism lawقانون اإلرهاب 
مسائل متعلقة بالقانون الجنائً   

Criminal law 
 otherاخرى ) حدد( _______  

(Specify)  

 زٌٌتم Discrimination 

  الجندر العنف القائم على SGBV 

 نفسها   /المتقدم نفسه إعتقال أو احتجازArrest 
or detention of the applicant himself    

  اختفاء قسري ألحد أفراد العائلة أو أحد

 Arrest or forced disappearanceاألقارب
of a family member or relative 

  أراضً وأمالك   تجاوز علىLand and 
property Encroachment  

 تعذٌبTorture  

 ٌات تقٌٌد حرRestrictions on Freedom 

 |تعوٌضCompensation 

    مسائل العملLabor issues  

  _______ )اخرى ) حددother (Specify 
 

 

  هوٌة االحوال المدنٌةID Cards 

  شهادة الجنسٌة العراقٌةIraqi 

National Certificate  

  شهادة الوالدةBirth Certificate 

  شهادة الزواجMarriage 

Certificate  

  شهادة الطالقDivorce Certificate 

  شهادة الوفاةDeath Certificate 

  جواز السفرPassport 

  بطاقة الحصة التموٌنٌةRation Card 

  صورة القٌدOwnership 

Documents  

  وثائق خاصة باالراضً والممتلكات
Document related to the 

Lands &Property 

  _______ )اخرى ) حددother 

(Specify) 

  -Dالمساعدة النفسٌة االجتماعٌة  -د

Psychosocial Services 

 الكآبة Depression 

  اضطرابات ما بعد الصدمةPost-traumatic 

stress disorder  

  ًالقلق والتوتر النفسAnxiety 

&psychological stress 

 الهستٌرٌا Hysteria  

 مشكالت االسرة .Family problems 

  المشاكل النفسٌة لدى الشباب واالطفال
 Psychological problemsوالمراهقٌن

among Youth ,Children& 

Teenagers  

 -  Brief overview of the case submitted  الحالت الوطزوحت عن هلخص 
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   Implementation of Services or Assistance أو الوساعذةتنفيذ الخذهت  -2 

  How the service implementedكيف جزي التنفيذ / 

 

 هن الوزكز الخذهت والوساعذة الوباشزة  Direct Services &A sistance  by 

the hub  

     االحالت الً هزكز آخزReferral to another Center 

 

 In case of referral to another center فً حال االحالة الى مركز اخر 

 Name of اسم المركز 

the Center 
مكان المركز / العنوان الكامل  

Place& Full address  
 

  نوع الخدمة المقدمة   تارٌخ االحالة

   assistance&In case of direct services ةالمباشر الخدمة أو المساعدةفً حال 

            - Document (s) Issued  Relating to the Aصدار الوثٌقة / الوثائق    ما ٌتعلق بالمساعدة فً ا - أ

 Is theهل تم اصدار الوثٌقة

Document(s) issued  
  نعمYes  ال No 

 Type of نوع الوثٌقة / الوثائق

Document (s)   
 

  - B - Court Representation ةالقانونٌ ما ٌتعلق بالمساعدة  - ب

 Representation in the courts or PAA تمثٌل فً المحاكم أو توكٌل  لمساعدة القانونٌة فً اما االلٌة 

  قانونٌة ارشاد وتوجٌه وتوعٌةLegal guiding and awareness  

 Key؟الموضوع االساسً التً ركزت بشؤنه المساعدة القانونٌة 

issue focused on legal service 
 

 In case of Power of Attorney التمثٌلفً حال التوكٌل او 

Acquired?  

 

) تحدد حسب قضٌة التوكٌل 
الموضوعات المشمولة بالمساعدة 

 ) Case typeاعاله (

Identified according to 

the cases included for 

service).    

  

  Name of the courtاسم المحكمة 
 -If no PoA, explain why ، اشرح لماذافً حال عدم التوكٌل 

 

 

 

 - Brief overview of the representation in courtنبذة عن التوثيل في الوحاكن 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

  In cases of guidance and awareness/ فً حال االرشاد والتوجٌه والتوعٌة 

 Case Typeموضوع االرشاد او التوجٌه أو التوعٌة /

  Brief about the guidance and awareness service  المساعدة التوعوٌة او التوجٌهٌة /نبذة عن 
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 Concerning human rights assistance & transitional justice issues/ ما ٌتعلق بالمساعدة الحقوقٌة وقضاٌا العدالة االنتقالٌة

  Type of  Caseموضوع قضٌة المساعدة /
  Local حكومة محلٌة State institutions concerned لمعنٌة  مإسسات الدولة ا

government 

 دائرة governmental entity 

 وزارةMinistry  

  برلمانParliament 

 اخرى Others 

 
 

 

 Identify theتحدٌدددد المإسسدددة

institution 

 

  Brief about the actions taken in assistance/نبذة عن االجراءات المتخذة فً المساعدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تارٌخ االنتهاء
Date of termination- 

 

 - Reason for terminationاالنهاء سبب

 الحضىر عذمNon-attendance - 

 عبء العول Workload -  

 لنزوحا Displacement -  

  غيررز ههررتن رالبزنرراه Not interested in the 

program -  

 

 الوىثDeath -  

 الونع هن قبل العائلت Prevented by the family -  

  انتهاء البزناه  Termination of the program -        

  تن حلها الوشكلتProblems/ issues resolved    

 )أخرى )حدد- ____________________________Other(specify) 

 Follow-Up By the Legal Team  -المتابعة القانونٌة   

 #عدد المرات

of times - 

 -Dateالتارٌخ
 Notes –مالحظات 

1 /      /  

 

 

 
2  

/       / 

 

 

 

 

 
3  

/      / 
 

 

 

 

 

4 /      /  
 
 
 

 Noال| yes   نعم| Did you pay legal fees? هل دفعت تكالٌف القضٌة؟|

 - Name and signature of the legal officer responsible for the case  المسإول عن متابعة الحالة -اسم وتوقٌع المحامً

 

 

 
25th May 2019 


