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ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆ ਂਿਾਨੂੰਨੀ 
ਸਮੱਕਸਆਵਾ ਂਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ?ਂ 
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ਰਜ਼ੋਮਰਾ ਦੀਆ ਂਿਾਨੂੰਨੀ ਸਮਕੱਸਆਵਾ ਂ 
• ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵ਼ਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰ਼ਰਨ਼ਮਿਆਾਂ ਬ਼ਰੇ ਤੁਹ਼ਡੇ ਹੱਕ

• ਜੁਰਿ਼ਨੇ, ਮਬੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼

• ਸੈਂਟਰਮਲੰਕ ਮਵਵ਼ਦ

• ਪੱਖਪ਼ਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼਼ਨ ਕਰਨ਼

• ਕੰਿ 'ਤੇ ਤੁਹ਼ਡੇ ਹੱਕ

• ਬੇਦਖ਼ਲੀ, ਿੁਰੰਿਤ਼ਾਂ, ਮਕਰ਼ਏ ਜ਼ਾਂ ਰਮਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ

• ਇਿੀਗੇ੍ਸ਼ਨ (ਆਵ਼ਸ) ਸਬੰਧੀ ਿਸਲੇ

• ਬਜੁਰਗ਼ਾਂ ਨ਼ਲ ਦੁਰਮਵਹ਼ਰ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

• ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ਼ਾਂ ਵ਼ਪਰਣ ਤੋਂ ਬ਼ਅਦ ਿਦਦ 
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ਿੀ ਿਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਵਾਰਿ ਕਰਸ਼ਤੇ ਟੁਟੱ 
ਜਾਣ
• ਬੱਮਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ

• ਬ਼ਲ-ਸਹ਼ਇਤ਼  

• ਅਲਮਹਦਗੀ ਅਤੇ ਤਲ਼ਕ

• ਪਰਵਮਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਦ਼ਦ਼-ਦ਼ਦੀ/ਨ਼ਨ਼-ਨ਼ਨੀ ਦੇ ਹੱਕ

• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਮਰਵ਼ਰਕ ਮਹੰਸ਼

• ਪਮਰਵ਼ਰਕ ਮਵਵ਼ਦ ਸੁਲਝ਼ਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕ਼ਨਫ਼ਰੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਵਚੋਲਗੀ

• ਬੱਮਚਆਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੁਿ਼ਇਦੰਗੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਿਾਨੂੰਨੀ ਸਮਕੱਸਆ ਕਵਚੱ ਹ,ੋ  
ਤਾ ਂਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ 
• ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਲੈਣੀ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸ਼ਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਮਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਕਸੇ 
ਸਿੱਮਸਆ ਮਵੱਚ ਹੋ

• ਜਿ਼ਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲ਼ਉਣੀ 

• ਸਥ਼ਨਕ ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਣਵ਼ਈ, ਮਕ 
ਤੁਹ਼ਡੇ ਿ਼ਿਲੇ ਮਵੱਚ ਿੁਕੱਦਿ਼ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕ਼ਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ 
(ਕੋਮਿਟੱਲ) 

• ਬਚ਼ਅ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵ਼ਈਆਾਂ, ਮਜੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਵੱਚ ਜ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭ਼ਵਨ਼ ਹੈ

• ਅਦ਼ਲਤੀ ਸਜ਼ਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈ਼ਸਲੇ 

ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.legalaid.nsw.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਾ?ਂ 
ਿਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਅਸੀਂ ਿੁਫ਼ਤ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ  
ਬ਼ਰੇ ਸਲ਼ਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਆਪਣੇ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿਸਲੇ ਬ਼ਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
1300 888 529 'ਤੇ ਲ਼ੱਅ ਐਕਸੈਸ NSW ਨੂੰ ਕ਼ੱਲ ਕਰੋ।

ਜਾਰੀ ਮਦਦ 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿਦਦ ਚ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ 
‘ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗ਼੍ਾਂਟ’ ਲਈ ਜਰੂਰ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ 
ਗ਼੍ਾਂਟ ਦ਼ ਿਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ NSW ਲਈ ਕੰਿ 
ਕਰਦ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪ਼੍ਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡੇ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤ਼ਨ ਕੀਤ਼ 
ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਡੇ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਤੁਹ਼ਡੀ ਨੁਿ਼ਇਦੰਗੀ ਕਰੇਗ਼। ਪ਼੍ਈਵੇਟ ਵਕੀਲ 
ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹ਼ਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ਣ ਵ਼ਲੇ ਉਸ ਕੰਿ ਲਈ ਕੀਿਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦ਼ 
ਹੈ, ਜੋ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿਦਦ ਦੀ ਗ਼੍ਾਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ਼।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲ਼ਾਂ ਮਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ਼ਲ ਗਲੱ ਕਰਨ਼ ਅਤੇ 
ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਲ਼ਹ ਪ਼੍ਪਤ ਕਰਨ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗਲੱ ਹ।ੈ ਵਕੀਲ ਤਹੁ਼ਡੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ 
ਸਿੱਮਸਆ ਦੀ ਮਕਸਿ ਦ਼ ਪਤ਼ ਲ਼ਉਣ ਅਤ ੇਜੇ ਤਸੁੀਂ ਏਡ ਦੀ ਗ਼੍ ਾਂਟ ਲਈ ਹਕੱਦ਼ਰ 
ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਲਈ ਤਹੁ਼ਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ ਹ।ੈ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵ਼ਸਤੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹ਼ਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ ਹੈ। 

ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਜ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਬਨ਼, ਵਕੀਲ ਤੁਹ਼ਡੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆ 
ਮਵੱਚ ਤੁਹ਼ਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲ਼ ਕਰਨ ਲੱਮਗਆਾਂ ਮਕ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗ਼੍ਾਂਟ ਮਦੱਤੀ ਜ਼ਏ ਜ਼ਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹ਼ਾਂ:

• ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਮਕਸ ਲਈ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿਦਦ ਚ਼ਹੀਦੀ ਹੈ

• ਤੁਹ਼ਡੀ ਆਿਦਨ ਮਕੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ਼ ਕੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ 
ਿੀਨਜ (ਸ਼ਧਨ) ਟੈਸਟ ਮਕਹ਼ ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ) ਅਤੇ

• ਹਰੋ ਕ਼ਰਕ, ਮਜਸ ਤੋਂ ਪਤ਼ ਲੱਗਦ਼ ਹ ੈਮਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗ਼੍ ਾਂਟ ਦੇਣੀ ਢਕੁਵੀਂ ਹੈ 
ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਵੱਚ ਤਹੁ਼ਡ਼ ਕੇਸ ਮਕੰਨ਼ ਿਜਬਤੂ ਹ ੈ(ਇਸ ਨੂੰ ਕ਼ਬਲੀਅਤ 
ਟਸੈਟ ਮਕਹ਼ ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹ)ੈ, ਵੀ ਸ਼਼ਮਿਲ ਹ।ੈ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗ੍ਾਟਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੇਸ ਦੀਆ ਂ
ਿਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗਤਾ ਂਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ।
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ਸਾਡ ੇਿੋਲ ਮਾਹਰ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸਵੇਾਵਾ ਂਹਨ

ਬੱਕਚਆ ਂਦੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ

ਅਸੀਂ ਅਪਰ਼ਮਧਕ ਿ਼ਿਮਲਆਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼਼ਮਿਲ ਬੱਮਚਆਾਂ ਨੂੰ ਸਲ਼ਹ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਨੁਿ਼ਇਦੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ। (02) 8688 3800 'ਤੇ ਕ਼ੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸ਼ਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਫੌ਼ਰੀ ਸਲ਼ਹ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤ਼ਾਂ 1800 101 810 'ਤੇ ਯੂਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਹ਼ੱਟਲ਼ਈਨ ਸੋਿਵ਼ਰ-ਵੀਰਵ਼ਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ-ਅੱਧੀ ਰ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵ਼ਰ-
ਐਤਵ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਰੀ ਛੁੱਟੀਆਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ਼ਾਂ ਿ਼ਮਪਆਾਂ ਨੂੰ ਿੁਫ਼ਤ ਸਲ਼ਹ ਅਤੇ ਸਹ਼ਇਤ਼ ਪ੍ਦ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ 
ਮਜਨ੍ਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਹਦ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਅਦ ਬੱਮਚਆਾਂ ਲਈ ਮਵੱਤੀ ਸਹ਼ਇਤ਼ ਦੇਣੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨ਼ਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹ਼ਾਂ ਿ਼ਮਪਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭ਼ਲ ਕਰਨ ਵ਼ਮਲਆਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 
ਬੱਮਚਆਾਂ ਲਈ ਮਵੱਤੀ ਸਹ਼ਇਤ਼ ਪ਼੍ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਂ ਮਜੰਨ੍ਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ਼ 
ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹੈ।  
(02) 9633 9916 ਜ਼ਾਂ 1800 451 784 (ਮਸਡਨੀ 
ਿੈਟ੍ੋਪ਼ੱਮਲਟਨ ਇਲ਼ਕੇ ਤੋਂ ਬ਼ਹਰ) 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ।

ਮੂਲ-ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਲਈ ਕਸਵਲ ਲਾਅ ਸਰਕਵਸ 

ਅਸੀਂ ਿ਼ਲੀ ਮਚੰਤ਼ਵ਼ਾਂ, ਪੱਖਪ਼ਤ, ਪੁਮਲਸ ਨ਼ਲ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ, ਮਰਹ਼ਇਸ਼ ਅਤੇ 
ਸੈਂਟਰਮਲੰਕ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਮਵਚੱ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। (02) 9219 5057 
ਜ਼ਾਂ ਫ਼੍ੀਕ਼ਲੱ 1800 793 017 'ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਕਰੋ। 
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ਆਫ਼ਤਾ ਂਲਈ ਜਵਾਬੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ 

ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਤੁਫ਼਼ਨ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਹੜ਼੍ਾਂ ਨ਼ਲ ਪ੍ਭ਼ਮਵਤ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨ਼ਾਂ 
ਦੀਆਾਂ ਰੋਜਿਰ਼ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। 
1800 801 529 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਯੂਕਨਟ 

ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ਼ਾਂ ਦੀ ਗਮਠਤ ਹਈੋ ਇਕੱ ਿ਼ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 
ਪਮਰਵ਼ਰਕ ਮਹੰਸ਼ ਬ਼ਰੇ ਸੇਵ਼ ਹ਼ਾਂ। (02) 9219 6300 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਿ਼ਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਸਤੀ ਕ਼ਨੂੰਨ ਬ਼ਰੇ ਿੁਫ਼ਤ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਲ਼ਹ 
ਮਦੰਦੇ ਹ਼ਾਂ। 1300 888 529 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ।

ਿੈਦੀਆ ਂਲਈ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ

ਕੈਦੀ ਆਿ ਆੱਟੋ ਡ਼ਇਲ ਸੂਚੀ (CADL) 'ਤੇ ਸ਼ਡੇ ਨ਼ਲ ਿੁਫ਼ਤ ਫੋ਼ਨ 
ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਮਸਰਫ਼ 11# (ਲੀਗਲ ਏਡ NSW) 
ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਾਂ ਬ਼ਰੇ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸੇਵ਼ ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

ਕੈਦੀਆਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਮਰਵ਼ਰ (02) 9219 5000 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਾਂ ਲਈ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸੇਵ਼ ਬ਼ਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੇਵਾ 

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨ਼ਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭ਼ਈਚ਼ਮਰਆਾਂ ਦੀ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। (02) 8713 6725 
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਵੈਟਰਨਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਕ਼ ਜੰਗੀ ਫੌ਼ਜੀਆਾਂ, ਰੱਮਖਆ ਫੌ਼ਜ ਦੇ ਿੈਂਬਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ 
ਆਸਮਰਤ਼ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੱਕਦ਼ਰੀਆਾਂ ਹ਼ਮਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ। 
(02) 9219 5148 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਿੰਮ ਅਤੇ ਕਵਿਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੁਰਿ਼ਮਨਆਾਂ ਦ਼ 
ਭੁਗਤ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਮਸਆਾਂ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਿੰਜੂਰਸ਼ੁਦ਼ ਕੰਿ ਕਰਨ 
ਨ਼ਲ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁਰਿ਼ਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। 
1300 888 529 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕ਼ੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.legalaid.nsw.gov.au 'ਤੇ 
ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ।

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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ਅਦਾਲਤ ਕਵਚੱ ਸਾਡ ੇਕਡਊਟੀ ਵਿੀਲ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਅਪਰਾਕਧਿ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚੱ ਸਥਾਨਿ ਅਦਾਲਤ ਕਵਚੱ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ  
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਡਊਟੀ ਵਿੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਉਹ NSW 
ਮਵਚਲੀਆਾਂ ਬਹੁਤੀਆਾਂ ਸਥ਼ਨਕ ਅਦ਼ਲਤ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਪਮਹਲੀ ਵ਼ਰੀ ਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਡਊਟੀ ਵਕੀਲ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣ਼ ਚ਼ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਾਂ ਮਿਰ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚਣ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹੈ। ਮਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ ਹੈ ਪਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੁਹ਼ਡੇ ਕੇਸ 
ਨੂੰ ਅੰਤਿ ਰੂਪ ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਤੁਹ਼ਡੀ ਿਦਦ ਨ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣ਼ ਕੇਸ 
ਿੁਲਤਵੀ ਕਰਨ਼ ਪੈ ਸਕਦ਼ ਹੈ, ਮਜਸਦ਼ ਿਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ 
ਮਦਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪ਼ ਮਦੱਤ਼ ਜ਼ਏਗ਼।

ਅਸੀਂ ਮਫ਼ੁਤ ਵਰਿਸ਼ਾਪੱਸ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 
ਿਰਦ ੇਹਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭ਼ਈਚ਼ਰਕ ਸਿੂਹ਼ਾਂ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤ 
ਵਰਕਸ਼਼ੱਪਸ ਅਤੇ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ਼ਉਂਦੇ ਹ਼ਾਂ।  

ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਵਰਕਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿੱੁਮਦਆਾਂ ਬ਼ਰੇ ਵੈਬੀਨ਼ਰ 
ਵੀ ਕਰ਼ਉਂਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਤ਼ਰੀਖ਼਼ਾਂ, ਸਮਿਆਾਂ ਅਤੇ ਰਮਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਬ਼ਰੇ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ 
ਲਈ www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/
workshops 'ਤੇ ਜ਼ਓ।

ਸਾਡ ੇਿੋਲ ਮਫ਼ੁਤ ਪ੍ਿਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ੍ਤੋ ਹਨ।
ਤੁਹ਼ਡੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆ ਮਵੱਚ ਤੁਹ਼ਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡੇ ਕੋਲ ਿੁਫ਼ਤ 
ਪ੍ਕ਼ਸ਼ਨ਼ਾਂ, ਪੌਡਕ਼ਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਇਟੰਰਐਕਮਟਵ ਗ਼ਈਡੇਡ ਪ਼ਥਵੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸ੍ੋਤ ਹਨ। 

ਪ੍ਕ਼ਸ਼ਨ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋ੍ਤ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਓ:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

ਵੀਡੀਓਜ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਓ:  
www.youtube.com/LegalAidNSW 

ਪੌਡਕ਼ਸਟ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਓ:  
www.legalaidnswcle.podbean.com

ਗ਼ਈਡੇਡ ਪ਼ਥਵੇਜ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਓ:  
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

ਸ਼ਡੇ ਮਨਊਜਲੈਟਰ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਓ: 
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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ਇਥੇੱ ਿੁਝ ਿੰਮ ਕਦਤੇੱ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਿ ਹਨ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ NSW ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਦ਼ਹਰਣ 
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਨਜੀ ਸੱਟ-ਿੇਟ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਾਂ ਕ਼ਰੋਬ਼ਰੀ ਿ਼ਿਮਲਆਾਂ ਲਈ ਸਲ਼ਹ 
ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਜ਼ਾਂ ਅਦ਼ਲਤ ਮਵੱਚ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਿ਼ਇਦੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਫ਼ਤ਼ਰ ਹੋ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਮਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਟੈਲੀਿੋਨ 'ਤੇ ਸਲ਼ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਹ਼ਲ਼ਾਂਮਕ, ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ 18 ਸ਼ਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 1800 101 810 'ਤੇ ਸ਼ਡੀ 
ਯੂਥ ਹ਼ੱਟਲ਼ਈਨ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਥੱੋਂ ਲੈ ਸਿਦ ੇਹ?ੋ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥ਼ਾਂ ਿੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀਿੋਨ ਹੈਲਪਲ਼ਈਨ —ਲ਼ੱਅ 
ਐਕਸੈਸ NSW— ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ਼ਡੀ ਫੌ਼ਰਨ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਿੁਫ਼ਤ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਪ੍ਦ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ਼ਾਂ ਮਵੱਚ 
ਤੁਹ਼ਡੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆ ਬ਼ਰੇ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਲ਼ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹ਼ਨੂੰ 
ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵ਼ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ 1300 888 529 'ਤੇ ਲ਼ੱਅ ਐਕਸੈਸ NSW ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ www.lawaccess.nsw.gov.au 
'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੂਲ-ਕਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੂਲ-ਮਨਵ਼ਸੀ ਜ਼ਾਂ ਟੌਰੇਸ ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਹੋ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ 
NSW ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਦਫ਼ਤਰ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਿੂਲ-ਮਨਵ਼ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸੇਵ਼ (ALS) 
ਤੋਂ ਿੁਫ਼ਤ ਿਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1800 765 767 'ਤੇ ALS ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਿੂਲ-ਮਨਵ਼ਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
1800 686 587 'ਤੇ ਮਵਮਰੰਗ਼ ਬੈਈਆ ਿੂਲ-ਮਨਵ਼ਸੀ ਔਰਤ਼ਾਂ ਦੇ 
ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਂ 1800 639 784 'ਤੇ ਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਵਿੇਨਜ 
ਲੀਗਲ ਕੌਂਟੈਕਟ ਲ਼ਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਿਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਸ਼ਡੇ ਨ਼ਲ ਿੁਲ਼ਕ਼ਤ ਦ਼ ਸਿ਼ਾਂ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਮਕਸੇ 
ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹ਼ਡੀ ਭ਼ਸ਼਼ ਬੋਲਦ਼ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ 131 450 
'ਤੇ ਅਨੁਵ਼ਦਕ ਅਤੇ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਆ ਸੇਵ਼ (TIS) ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਹ਼ਡੇ ਸਲ਼ਹ 
ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਦਨ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ਼ਸ਼਼ ਮਵੱਚ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤ਼ਾਂ ਿੁਲ਼ਕ਼ਤ ਦ਼ ਸਿ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਿੁਫ਼ਤ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਏ ਦ਼ ਪ੍ਬੰਧ 
ਕਰ਼ਾਂਗੇ।

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦ਼ਲਤ ਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਮਕਸੇ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਏ 
ਦ਼ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ (ਭਾਈਚਾਰਿ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰ) (CLC)

CLC ਹਰ ਮਕਸਿ ਦੀਆਾਂ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਿੁਫ਼ਤ ਕ਼ਨੂੰਨੀ 
ਸਲ਼ਹ ਅਤੇ ਿਦਦ ਮਦੰਦੇ ਹਨ। 1300 888 529 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ 
www.clcnsw.org.au 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲ਼ਕੇ ਮਵਚਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦ਼  
ਪਤ਼ ਲ਼ਓ।

ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਵਿੀਲ

NSW ਦੀ ਲ਼ੱਅ ਸੁਸ਼ਇਟੀ, ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਤੁਹ਼ਡੇ ਇਲ਼ਕੇ ਮਵਚਲੇ ਪ਼੍ਈਵੇਟ 
ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਉਹਨ਼ਾਂ ਪ਼੍ਈਵੇਟ ਵਕੀਲ਼ਾਂ 
ਬ਼ਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਬੰਧੀ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
(02) 9926 0300 'ਤੇ ਲ਼ੱਅ ਸੁਸ਼ਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੱਮਲਮਸਟਰ  
ਰੈਫ਼ਰਲ ਸੇਵ਼ ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ।

http://www.clcnsw.org.au
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ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਪੈਰਵੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
(WDVCAS)

WDVCAS ਅਦ਼ਲਤ ਤੋਂ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹੰਸ਼  
ਦ਼ ਸ਼ਹਿਣ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਔਰਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
1800 938 227 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸੇਵ਼ 
ਲਈ ਸ਼ਡੀ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ ਵੇਖੋ।

ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਜਸਕਟਸ ਸੈਂਟਰ (ਭਾਈਚਾਰਿ ਕਨਆ ਂਿੇਂਦਰ)

ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਜਸਮਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੋਸਤ਼ਾਂ, ਪਮਰਵ਼ਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ 
ਮਵਚਲੇ ਝਗੜੇ ਲਈ ਲੋਕ਼ਾਂ ਵ਼ਸਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਮਵਚੋਲਗੀ ਸੇਵ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ਼ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦ਼ ਪਤ਼ ਲ਼ਉਣ ਲਈ 1800 990 777 
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ www.cjc.justice.nsw.gov.au 'ਤੇ ਜ਼ਓ।

ਜਨਤਿ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ

ਿ਼ਇਡੰ ਲੀਗਲ ਐਨਸਰਜ (ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸੁਆਲ ਲੱਭੋ) ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ www.
legalanswers.sl.nsw.gov.au 'ਤ ੇਅਤ ੇNSW ਭਰ ਮਵਚਲੀਆਾਂ 
ਸਥ਼ਨਕ ਜਨਤਕ ਲ਼ਇਬ੍ੇਰੀਆਾਂ ਮਵੱਚ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਬੈਸਟ ਫਾਰ ਕਿਡਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

ਬੈਸਟ ਿ਼ਰ ਮਕਡਜ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ 'ਤੇ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਿੱੁਮਦਆਾਂ ਦੀ ਮਵਆਪਕ ਰੇਂਜ 
ਬ਼ਰੇ ਬੱਮਚਆਾਂ ਅਤੇ ਪਮਰਵ਼ਰ਼ਾਂ ਲਈ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੋ੍ਤ ਹਨ: 
www.bestforkids.org.au

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇੱ ਲੱਭ ਸਿਦ ੇਹ?ੋ
NSW ਭਰ ਮਵੱਚ ਸ਼ਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿੈਟ੍ੋਪ਼ੱਮਲਟਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ 
NSW ਮਵੱਚ ਵੀ ਦੌਰ਼ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਿੱਮਸਆ 
ਬ਼ਰੇ ਮਵਚ਼ਰ-ਚਰਚ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਂ ਸ਼ਡੀ ਵੈੱਬਸ਼ਈਟ www.legalaid.nsw.
gov.au/contact-us 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਲੀਗਲ ਏਡ 
NSW ਦਫ਼ਤਰ ਦ਼ ਪਤ਼ ਲ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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ਲੀਗਲ ਏਡ NSW ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੈਂਟਰਲ ਕਸਡਨੀ 

323 Castlereagh St
Haymarket 2000
ਫ਼ੋਨ: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

ਮੈਟ੍ੋਪਾੱਕਲਟਨ ਦਫ਼ਤਰ

ਬੈਂਿਸਟਾਉਨ 
Level 7, Civic Tower, 
Cnr Rickard Rd & 
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
ਫ਼ੋਨ: (02) 9707 4555

ਬਲੈਿਟਾਉਨ 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
ਫ਼ੋਨ: (02) 9621 4800

ਬਰਵੁੱਡ 
Level 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
ਫ਼ੋਨ: (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

ਿੈਂਪਬੈਲਟਾਉਨ  
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
ਫ਼ੋਨ: (02) 4628 2922

ਫ਼ੇਅਰਫ਼ੀਲਡ 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
ਫ਼ੋਨ: (02) 9727 3777

ਕਲਵਰਪੂਲ 
Level 4, Interdell 
Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
ਫ਼ੋਨ: (02) 9601 1200

ਪੈਰਾਮੈਟਾ  
(ਅਪਰਾਕਧਿ ਿਾਨੂੰਨ)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
ਫ਼ੋਨ: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

ਪੈਰਾਮੈਟਾ  
(ਪਕਰਵਾਰਿ ਅਤੇ ਕਸਵਲ ਿਾਨੂੰਨ)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
ਫ਼ੋਨ: (02) 9891 1600

ਪੈਨਕਰੱਥ 
NSW Government 
Offices
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
ਫ਼ੋਨ: (02) 4732 3077

ਸਦਰਲੈਂਡ 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
ਫ਼ੋਨ: (02) 9521 3733
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ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਬਰਿ ਲੀਗਲ ਏਡ  
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
ਫ਼ੋਨ: (02) 6808 2155

ਬ੍ੋਿਨ ਕਹਲ ਲੀਗਲ ਏਡ 
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
ਫ਼ੋਨ: (08) 8004 9600 

ਿੌਫ਼ਸ ਹਾਰਬਰ 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
ਫ਼ੋਨ: (02) 6651 7899

ਡੱਬੋ 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
ਫ਼ੋਨ: (02) 6885 4233

ਗੌਸਫ਼ੋਰਡ 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
ਫ਼ੋਨ: (02) 4324 5611

ਕਲਸਮੋਰ 
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
ਫ਼ੋਨ: (02) 6621 2082

ਕਨਊਿੈਸਲ (ਪਕਰਵਾਰਿ ਅਤੇ 
ਕਸਵਲ ਿਾਨੂੰਨ)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
ਫ਼ੋਨ: (02) 4929 5482

ਕਨਊਿੈਸਲ  
(ਅਪਰਾਕਧਿ ਿਾਨੂੰਨ)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
ਫ਼ੋਨ: (02) 4929 5482

ਨੋਵਰਾ 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
ਫ਼ੋਨ: (02) 4422 4351

ਔਰੈਂਜ 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
ਫ਼ੋਨ: (02) 6362 8022

ਪੋਰਟ ਮੈਿਿੁਐਰੀ
107 William St 
Port Macquarie 2444
ਫ਼ੋਨ: (02) 5525 1600

ਕਰਵਰੀਨਾ ਮਰੇ – ਐਲਬਰੀ 
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
ਫ਼ੋਨ: (02) 6020 7200

ਕਰਵਰੀਨਾ ਮਰੇ – ਵੈਗਾ ਵੈਗਾ 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
ਫ਼ੋਨ: (02) 6921 6588

ਟੈਮਵਰਥ 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
ਫ਼ੋਨ: (02) 6766 6322

ਵਾਲਗੈਟ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ
44 Fox Street
Walgett 2832
ਫ਼ੋਨ: (02) 6857 8122

ਵੌਲੋਨਗੌਂਗ 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
ਫ਼ੋਨ: (02) 4228 8299
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ਇਹ ਪੁਸਮਤਕ਼ ਕ਼ਨੂੰਨ ਬ਼ਰੇ ਇੱਕ ਆਿ ਗ਼ਈਡ ਹੈ। ਕ਼ਨੂੰਨੀ ਸਲ਼ਹ ਵਜੋਂ 
ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝ਼ਅ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ਾਂ 
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਥਤੀ ਬ਼ਰੇ ਮਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਛਪ਼ਈ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹ਼ਲ਼ਾਂਮਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਲਈ 1300 888 529 'ਤੇ ਲ਼ੱਅ ਐਕਸੈਸ 
NSW ਨ਼ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese (sim), Chinese 
(trad), English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, 
Korean, Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, 
Rohingya, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Urdu, 
Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

www.legalaid.nsw.gov.au/publications 'ਤੇ ਬ੍ੋਸ਼ਰ਼ਾਂ 
ਦ਼ ਆੱਨਲ਼ਈਨ ਆੱਰਡਰ ਮਦਓ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਅਨੁਵ਼ਦਕ ਅਤੇ 
ਦੁਭ਼ਸ਼ੀਆ ਸੇਵ਼ (TIS ਨੈਸ਼ਨਲ) ਲਈ 131 450 
'ਤੇ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼਼ਿੀਂ 5 ਵਜੇ) ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲ਼ੱਅ 
ਐਕਸੈਸ NSW ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਂਬੋਲਣ ਕਵੱਚ ਕਦੱਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣ ਮਵੱਚ ਮਦੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ  
133 677 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਰਲੇ ਸਰਮਵਸ (NRS) ਰ਼ਹੀਂ 
ਸ਼ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲ਼ੱਅ ਐਕਸੈਸ NSW ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

http://www.legalaid.nsw.gov.au

