
آیندۀ شما
انگیزۀ ماست
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وقتی شما یا یکی از عزیزانتان صدمه جدی ببینید ناگهان جریان زندگی دگرگون می شود. در این میان یکی 
از مهم ترین نیازهایتان همراهی وکیل با تجربه ای است که آینده شما را به خوبی بشناسد و با تخصص و 

دلسوزی  هدایتتان کند.

Oatley Vigmond  با سابقه ای مستند و درخشان و بیش از 40 سال تجربه در قوانین صدمات بدنی، 
درک بی نظیری از نیازهای مراقبتی، توانبخشی و رفاهی موکلین و خانواده هایشان دارد. هنگامی که حوادث 

شما را از امرار معاش بازمی دارد، وظیفه ماست که امنیت مالی شما را حفظ کنیم. ما در تمام زمینه های 
قوانین صدمات بدنی تجربه داریم؛ ازجمله، سوانح موتورسیکلت و اتومبیل، زمین خوردگی، مرگ بر اثر 

سانحه، صدمات مغزی، ستون فقرات و سوختگی، حوادث مرتبط با شنا و شیرجه، درمان غلط پزشکی، و 
مسئولیت  تولیدکننده در قبال تولیدات. 

ما از اولین جلسه و در طول فرایند کامل قانونی پرونده، شما را پشتیبانی می کنیم و تا حل و فصل موفق آن 
هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی کنیم. حتی زمانی که پرونده شما با موفقیت به پایان رسید ـ در جهت کمک به 
شماـ مراقبت های ویژه ای خواهیم کرد و برای آینده بلندمدت مالی و شخصی اتان برنامه ریزی هوشمندانه ای 

ارائه می کنیم. این تعهد ماست به شما!

صدمات بدنی تخصص 
ماست
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آنچه ما را متمایز 
می کند

ما همیشه کار را با درستی و صداقت انجام می دهیم
ما در میان شرکت های بیمه و وکالیشان، جوامع حقوقی، پزشکی و پیراپزشکی به دفاع همه جانبه از 
موکلین خود مشهور و مورد احترام هستیم. نیازهای شما مهم ترین مسئله ماست. شما مطمئن خواهید 
شد که ما تمام مهارت، انرژی و تجربیاتمان را برای تامین امنیت مالی و سالمت جسمانی و روانی 

شما به کار خواهیم برد.

ما متخصص صدمات بدنی هستیم
ما هرگز وکالت شرکت های بیمه را نمی پذیریم. با بیش از 40 سال تجربه صدمات بدنی و موفقیتی 
چشمگیر، ما از موکلینی دفاع کرده ایم که دچار انواع مختلف صدمات فاجعه بار از جمله، صدمات 

شدید ستون فقرات، مغزی و استخوانی )ارتوپدی( شده اند.

ما یک تیم متخصص دراختیار شما قرار می دهیم
متخصصین مزایای قانونی سوانح اتومبیل )Accident Benefits Specialists( ما نقش فعالی در 
اعزام تیم های توانبخشی و مراقبتی برای شما و رفاهی برای خانواده اتان ایفا می کنند. با استفاده از 

شبکه گسترده متخصصان توانبخشی و مراقبتی در جوامع و محالت متفاوت اونتاریو، ما نه تنها 
بهترین تیم وکال را دراختیار شما می گذاریم، بلکه بهترین تیم توانبخشی و مراقبتی را نیز برای 

بهزیستی بلندمدت شما اختصاص می دهیم.

ما مورد احترام شرکت های بیمه و جامعه حقوقی هستیم
شرکت های بیمه احترام خاصی برای ما قائل هستند. این امر اجازه دریافت باالترین غرامت ممکن را 

برای شما به ما می دهد. وکالی ما با بیش از 40 سال سابقه حضور در دادگاه ، پیروزی پیچیده ترین 
پرونده ها را به خود اختصاص داده اند. بسیاری از وکالی ما از طرف کانون وکالی اونتاریو 

)Law Society of Upper Canada( به عنوان متخصص در اقامه دعوای خصوصی  
)Certified Specialist: Civil Litigation(-شناخته شده اند. همراه داشتن یک وکیل شناخته شده و 

متبحر برای آینده شما بسیار مهم و با ارزش است.
3

 RANDY ATKINSON
بازمانده تصادف شدید، با قطع کامل نخاع

oatleyvigmond.com/testimonials مراجعه کنید.
برای مطالعه بیشتر از داستان Randy به سایت



4

چرا به یک وکیل صدمات بدنی نیازمندید؟
به چند دلیل شما به وکیل صدمات بدنی مجرب نیازمندید. نخست اینکه پرونده های صدمات بدنی 

بسیار پیچیده اند و هر پرونده ای  منحصر به فرد است. در پرونده هایی که حوادث به شدت فاجعه بار 
هستند و زندگی را دگرگون می سازند، شما نیازمند وکیلی هستید که درک عمیقی از صدمات 

و تاثیر آن بر زندگی بلندمدت شما داشته باشد. همچنین ما نه تنها دارای درک کاملی از فرایند 
قانونی پرونده شما هستیم بلکه به بهترین متخصصان توانبخشی و پزشکی در جهت بهبودی 
شما دسترسی داریم. درنهایت، شرکت های بیمه هرگز غرامتی را که حق شماست به راحتی 

نمی پردازند. بنابراین، از آغاز تا پایان، در هر قدم از فرایند پرونده، ما در کنار شما خواهیم بود.

نحوه کمک ما )از کجا باید شروع کرد(
از همان آغاز، ما عضو کلیدی تیم مراقبتی شما خواهیم شد، شما را از فرایند حقوقی، بیمه ای 

و پزشکی پرونده اتان آگاه می کنیم و شما را از دسترسی به مراقبت ها و حمایت هایی که در طی 
این مدت دشوار نیاز خواهید داشت مطمئن خواهیم ساخت. شبکه گسترده متخصصان توانبخشی 

و مراقبتی که در طی 40 سال سابقه گردهم آورده ایم، درک عمیقی از فرایند قانونی پرونده و 
چگونگی تاثیر درمان پزشکی بر این فرایند پیدا کرده اند. این شبکه متخصصین به هیچ شرکت 

بیمه ای وابسته نیستند و می توانید مطمئن باشید که بهترین مراقبت و توانبخشی را در طول درمان 
خواهید داشت.

تیم من در Oatley Vigmond  بسیار 
حرفه ای و دلسوز انه عمل کردند. هیچکس 
دوست ندارد که در زندگی نیازمند وکیل 
صدمات بدنی شود اما هروقت الزم شود 
بهترینش را می خواهید. تا به حال تیمی 
که تا این حد سخت کار کند، ندیده بودم. 
خوشحالم که آنها را در کنارم داشتم. 

 RYAN MORRISON
بازمانده تصادف شدید، با قطع کامل نخاع

برای مطالعه بیشتر از داستان Ryan به سایت
oatleyvigmond.com/testimonials مراجعه کنید.



10 روز
اگر شخص اسیب دیده در اماکن 

عمومی )خیابان، پیاده رو، پارک( 
زمین خورده  باشد و قصد شکایت 
از شهرداری یا استانداری را دارد 
باید تا 10 روز به آنها اطالع دهد.

7 روز
چنانچه شخص آسیب دیده با 
اتومبیل تصادف کرده باشد باید 
تا 7 روز به شرکت بیمه اتومبیل 
اطالع دهد.  

30 روز
شخص آسیب دیده باید فرم 
مزایای قانونی سوانح اتومبیل 
)A)Accident Benefits را به 
60 روزبیمه اتومبیل خود ارائه دهد. 

اگر شخص آسیب دیده قصد اقامه 
دعوی علیه استانداری را داشته 

باشد باید تا 60 روز استانداری را 
از شکایت خود مطلع سازد.

120 روز
چنانچه صدمات بدنی مربوط 
به سوانح رانندگی باشد شخص 
آسیب دیده باید تا 120 روز 
مقصر)ها( احتمالی را از 
شکایت خود مطلع سازد.

2 سال
آخرین مهلت برای اقامه دعوی 
علیه مقصر)ها( احتمالی به 
منظور دریافت غرامت 2 سال 
است. 

نیازهای 
فوری شما

بالفاصله پس از صدمات فاجعه بار، با تصمیمات زیادی مواجه خواهید شد. نقش 
ما حمایت و دفاع از شما در مقابل فرایند پیچیده قوانین بیمه است. ما این فرایند را 

به ساده ترین صورت ممکن برای شما توضیح می دهیم. از تمامی کارهای اداری 
تا هماهنگی برای بررسی خانه اتان پیش از مرخصی از بیمارستان، همه را به 

کامل ترین شکل انجام می دهیم. ما به شما اطمینان می دهیم که انتقالتان از بیمارستان 
به منزل به نحو احسن انجام شود.

)Accident Benefits Specialists( متخصصین مزایای قانونی سوانح اتومبیل
متخصصان مزایای قانونی سوانح اتومبیل ما یاورتان در تمامی دوران توانبخشی 

شما حتی پس از دریافت غرامت یا صدور حکم نهایی دادگاه خواهند بود. آنها 
همگی بعد از سالها تجربه در شرکت های بیمه به عنوان کارشناسان مزایای قانونی 

سوانح به ما پیوسته اند. تجربیات آنها در شرکت های بیمه بسیار گرانقدر است، به 
طوری که اطالعات گسترده آنان از فرایند بیمه این اطمینان را به شما خواهد داد 

که به تمامی مزایایی که می تواند به شما تعلق گیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

 تاریخ های مهمی 
که باید به خاطر 

بسپارید:
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1 سال
آخرین مهلت برای اقامه دعوی 

علیه بیمه اتومبیل خود به منظور 
دریافت خسارت اتومبیل 1 سال 

است. 

چگونه تیم متخصصان مزایای قانونی سوانح اتومبیل به شما کمک 
!می کنند:

ااررتباطط با شرکت بيیمهھ  

ما رراابط ااصلی شما با شرکت بيیمهھ خوااهھھھيیم بودد. تمامی مدااررکک رراا جمعآآوورریی کرددهه٬، 
فرمهھا رراا تکميیل میکنيیم وو آآنهھا رراا براایی بيیمهھ ااررسالل مینمايیيیم. ما با بيیمهھ شما 
ااررتباططی دداائمی برقراارر خوااهھھھيیم کردد تا بتواانيیم حق شما رراا ددرر ررااسس اامورر حفظ کرددهه 

	وو آآنچهھ رراا کهھ حق کامل شماست اازز آآنهھا ددرريیافت کنيیم.   

!
برنامهھرريیزیی براایی مرخصشدنن اازز بيیماررستانن 

ووظظيیفهھ ما مرخص کرددنن شما اازز بيیماررستانن بهھ ساددههتريین شکل ممکن ااست. رراابطهھ 
مستحکم ما با جواامع پزشکی وو بهھزيیستی بهھ ما اايین ااجاززهه رراا  میددهھھھد کهھ با تيیم 
پزشکی وو مرااقبتی شما ددرر بيیماررستانن هھھھمکارریی کرددهه وو پس اازز مرخص شدنن اازز 
بيیماررستانن بتواانيیم اازز بهھتريین تيیم براایی شما بهھرههمند شويیيیم. ما مطمئن میشويیم کهھ 

	تيیم تواانبخشی شما تا بهھبوددیی کاملتانن ددررمانن رراا اادداامهھ خوااهھھھند دداادد.  

!
ااززددستددااددنن ددرراامد 

پس اازز آآسيیبی ناتوااننکنندهه٬، يیکی اازز ااووليین نگراانیهھھھایی شما چگونگی پرددااخت 
هھھھزيینهھهھھھایی ززندگی خودد وو خانوااددههااتانن ااست. ااقامهھ ددعویی عليیهھ مقصر فراايیندیی 
ططوالنی ااست. ما ددرر ططولل اايین مدتت بهھ شما کمک میکنيیم تا اازز بيیمهھ خودد مزاايیایی 
	ـ بهھ وويیژهه بخش مزاايیایی جايیگزيین    (accident	   benefits)قانونی سواانح ااتومبيیل
ددررآآمد ـ رراا ددرريیافت کنيید. تيیم ما بهھ کمک برقراارریی ااررتباطط با کاررفرمایی شما٬، 
جمعآآوورریی شوااهھھھد وو مدااررکک پزشکی وو تکميیل فرمهھایی بيیمهھ ااططميینانن حاصل میکند 
کهھ اازز اايین مزاايیا برخورردداارر شويید. ما براايین باوورريیم کهھ اامنيیت مالی براایی بهھبوددیی شما 

ضروورریی ااست. 

!
ااررتباطط با شرکت بيیمهھ  

ما رراابط ااصلی شما با شرکت بيیمهھ خوااهھھھيیم بودد. تمامی مدااررکک رراا جمعآآوورریی کرددهه٬، 
فرمهھا رراا تکميیل میکنيیم وو آآنهھا رراا براایی بيیمهھ ااررسالل مینمايیيیم. ما با بيیمهھ شما 
ااررتباططی دداائمی برقراارر خوااهھھھيیم کردد تا بتواانيیم حق شما رراا ددرر ررااسس اامورر حفظ کرددهه 

	وو آآنچهھ رراا کهھ حق کامل شماست اازز آآنهھا ددرريیافت کنيیم.   

!
برنامهھرريیزیی براایی مرخصشدنن اازز بيیماررستانن 

ووظظيیفهھ ما مرخص کرددنن شما اازز بيیماررستانن بهھ ساددههتريین شکل ممکن ااست. رراابطهھ 
مستحکم ما با جواامع پزشکی وو بهھزيیستی بهھ ما اايین ااجاززهه رراا  میددهھھھد کهھ با تيیم 
پزشکی وو مرااقبتی شما ددرر بيیماررستانن هھھھمکارریی کرددهه وو پس اازز مرخص شدنن اازز 
بيیماررستانن بتواانيیم اازز بهھتريین تيیم براایی شما بهھرههمند شويیيیم. ما مطمئن میشويیم کهھ 

	تيیم تواانبخشی شما تا بهھبوددیی کاملتانن ددررمانن رراا اادداامهھ خوااهھھھند دداادد.  

!
ااززددستددااددنن ددرراامد 

پس اازز آآسيیبی ناتوااننکنندهه٬، يیکی اازز ااووليین نگراانیهھھھایی شما چگونگی پرددااخت 
هھھھزيینهھهھھھایی ززندگی خودد وو خانوااددههااتانن ااست. ااقامهھ ددعویی عليیهھ مقصر فراايیندیی 
ططوالنی ااست. ما ددرر ططولل اايین مدتت بهھ شما کمک میکنيیم تا اازز بيیمهھ خودد مزاايیایی 
	ـ بهھ وويیژهه بخش مزاايیایی جايیگزيین    (accident	   benefits)قانونی سواانح ااتومبيیل
ددررآآمد ـ رراا ددرريیافت کنيید. تيیم ما بهھ کمک برقراارریی ااررتباطط با کاررفرمایی شما٬، 
جمعآآوورریی شوااهھھھد وو مدااررکک پزشکی وو تکميیل فرمهھایی بيیمهھ ااططميینانن حاصل میکند 
کهھ اازز اايین مزاايیا برخورردداارر شويید. ما براايین باوورريیم کهھ اامنيیت مالی براایی بهھبوددیی شما 

ضروورریی ااست. 

!
ااررتباطط با شرکت بيیمهھ  

ما رراابط ااصلی شما با شرکت بيیمهھ خوااهھھھيیم بودد. تمامی مدااررکک رراا جمعآآوورریی کرددهه٬، 
فرمهھا رراا تکميیل میکنيیم وو آآنهھا رراا براایی بيیمهھ ااررسالل مینمايیيیم. ما با بيیمهھ شما 
ااررتباططی دداائمی برقراارر خوااهھھھيیم کردد تا بتواانيیم حق شما رراا ددرر ررااسس اامورر حفظ کرددهه 

	وو آآنچهھ رراا کهھ حق کامل شماست اازز آآنهھا ددرريیافت کنيیم.   

!
برنامهھرريیزیی براایی مرخصشدنن اازز بيیماررستانن 

ووظظيیفهھ ما مرخص کرددنن شما اازز بيیماررستانن بهھ ساددههتريین شکل ممکن ااست. رراابطهھ 
مستحکم ما با جواامع پزشکی وو بهھزيیستی بهھ ما اايین ااجاززهه رراا  میددهھھھد کهھ با تيیم 
پزشکی وو مرااقبتی شما ددرر بيیماررستانن هھھھمکارریی کرددهه وو پس اازز مرخص شدنن اازز 
بيیماررستانن بتواانيیم اازز بهھتريین تيیم براایی شما بهھرههمند شويیيیم. ما مطمئن میشويیم کهھ 

	تيیم تواانبخشی شما تا بهھبوددیی کاملتانن ددررمانن رراا اادداامهھ خوااهھھھند دداادد.  

!
ااززددستددااددنن ددرراامد 

پس اازز آآسيیبی ناتوااننکنندهه٬، يیکی اازز ااووليین نگراانیهھھھایی شما چگونگی پرددااخت 
هھھھزيینهھهھھھایی ززندگی خودد وو خانوااددههااتانن ااست. ااقامهھ ددعویی عليیهھ مقصر فراايیندیی 
ططوالنی ااست. ما ددرر ططولل اايین مدتت بهھ شما کمک میکنيیم تا اازز بيیمهھ خودد مزاايیایی 
	ـ بهھ وويیژهه بخش مزاايیایی جايیگزيین    (accident	   benefits)قانونی سواانح ااتومبيیل
ددررآآمد ـ رراا ددرريیافت کنيید. تيیم ما بهھ کمک برقراارریی ااررتباطط با کاررفرمایی شما٬، 
جمعآآوورریی شوااهھھھد وو مدااررکک پزشکی وو تکميیل فرمهھایی بيیمهھ ااططميینانن حاصل میکند 
کهھ اازز اايین مزاايیا برخورردداارر شويید. ما براايین باوورريیم کهھ اامنيیت مالی براایی بهھبوددیی شما 

ضروورریی ااست. 
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پرسش های 
متداول

هزینه این خدمات چقدر است؟ 
ما متعهد می شویم که شما بیشترین غرامت را از بیمه یا 

بهترین حکم ممکنه را از دادگاه دریافت کنید. همراه داشتن  
Oatley Vigmond  برای شما هیچ هزینه ای تا حل و 

فصل کامل پرونده نخواهد داشت.

پرونده من چقدر طول خواهد کشید؟
هر پرونده ای متفاوت است، اما به طور میانگین هر 

پرونده ای بین 2 تا 4 سال طول می کشد. قبل از حل و فصل 
کامل پرونده شما بسیار مهم است که زمان کافی دراختیار 
داشته باشیم )به ویژه در مورد کودکان( تا آسیبها به طور 
کامل بروز پیدا کنند و ثابت باقی بمانند. تا جایی که ما از 

عمق ناتوانایی های شما درک کامل پیدا کنیم.

آیا پرونده من به دادگاه خواهد کشید یا خارج از دادگاه 
حل خواهد شد؟

اگر پرونده به دادگاه برود ما سابقه بسیار موفق و درخشانی 
در دادرسی داریم. هرچند، هدف ما حل و فصل پرونده ها 
تا حد امکان در خارج از دادگاه است. ما متعهد هستیم که 

پرونده شما را در کوتاه ترین زمان ممکنه حل و فصل کنیم، 
در صورتی که  تاثیر منفی بر نتیجه نهایی آن نداشته باشد. 

هر آنچه که به نفع شماست راهنمای کار ماست.

به منظور مطالعه پاسخ سایر پرسشها به سایت
 oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions مراجعه کنید.

"وقتی که در بیمارستان بودم پدر و مادرم باید تصمیم 
می گرفتند که چه وکیلی را انتخاب کنند. خدا را شکر 

که   Oatley Vigmond  را انتخاب کردند. آنها از ما 
به خوبی حمایت کردند. Roger Oatley  و تیمش بسیار 
حرفه ای عمل می کردند و همیشه دردسترس بودند. آنها 
عضو کوچکی از خانواده ما شدند. فکر نمی کنم که بهتر 

از آنها را میشد پیدا کرد."

،SHANNON DEERING 
بازمانده تصادف شدید، با قطع کامل نخاع

برای مطالعه بیشتر از داستان Shannon به سایت
oatleyvigmond.com/testimonials مراجعه کنید.



"بعد از اینکه پسرمان شدیداً صدمه دید، ما بهترین کمکی را که 
میشد فکرش را کرد دریافت کردیم. وقتی که برای اولین بار با 
Oatley Vigmond تماس گرفتیم بسیار تحت فشار بودیم. تیم ما 
کمکمان کرد تا پزشکان، درمانگران، کادر پشتیبان و مدیر پرونده 

مناسبی را پیدا کنیم. به طوری که مطمئن شویم تمام اعضاء 
خانواده کمک دریافت می کنند. تیم ما بار سنگینی را از دوشمان 
برداشت. از دریافت غرامتی که آینده پسرمان را تامین می کرد 

بسیار خوشحال شدیم." 
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،JAMES PORTER مادر ،VERNA PORTER 
بازمانده آسیب مغزی

برای مطالعه بیشتر از داستان James به سایت
oatleyvigmond.com/testimonials مراجعه کنید.



1-888-662-2481
www.oatleyvigmond.com

در  Oatley Vigmond ما میدانیم که انتخاب وکیل یکی از مهمترین انتخاب های 
زندگی شما خواهد بود.

در موارد سخت و پرونده های پیچیده، آینده ی مالی شما به آن وابسته خواهد بود. بدون 
دریافت غرامت متناسب، چگونه می توانید خود و خانواده تان را حمایت مالی کنید؟ 
چگونه می توانید مخارج اضافی ای که براثر صدمات بدنی به دست آورده اید )هزینه 

خدماتی که رفاه و سالمتتان به آن بستگی دارد( را پرداخت کنید؟

تمام وکال و کارمندان Oatley Vigmond مسئولیت بازگرداندن امنیت مالی 
شما را می پذیرند. ما همچنین مسئولیت گردآوری و پشتیبانی از تیم توانبخشیتان را 

می پذیریم تا بهبودی شما به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

وظیفه ما در قبال شما این است که در به دست آوردن سالمتتان به شما کمک کنیم 
و پس از رسیدن به بهبودی کامل، امنیت اقتصادیتان را به شما بازگردانیم. این 
مسئولیتیست سنگین، ولی درعین حال، تعهدی است که ما به تک تک موکلینمان 

می دهیم.

JIM VIGMOND و ROGER OATLEY
شرکای بنیانگذار

اولویت با شماست
در  Oatley Vigmond روابط ما با موکلینمان پس از دریافت غرامت یا 
صدور حکم نهایی به پایان نمی رسد. ما معتقدیم که نقش ما نه تنها دفاع از 

حقوق شما به نحو احسن است بلکه اطمینان حاصل می کنیم که امنیت بلندمدت 
شما را تنظیم می کنیم و برای آینده بلندمدت مالی و شخصی اتان برنامه ریزی 

می کنیم.  ارائه  هوشمندانه ای 


