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ي نيو ساوث ويلز يهي خدمة حكومية مجانية 
هيئة LawAccess �ز

ر معلومات قانونية وإحاالت لألشخاص الذين يواجهون مشكالت 
ّ
توف

ي نيو ساوث ويلز. إذا كنت ستمُثل أمام المحكمة أو لديك 
قانونية �ز

، فبوسعنا مساعدتك. ي
سؤال قانو�ز

ي نيو ساوث ويلز جزًءا من خدمة 
عد هيئة LawAccess �ز

ُ
ت

ي نيو ساوث ويلز ونقطة انطالق رائعة لتحصل 
المساعدة القانونية �ز

ي مشكلتك القانونية.
عيل مساعدة �ز

كيف ُيمكننا مساعدتك؟

نت المعلومات القانونية عىل اإلن�ت   •

ي معلومات قانونية يسهل قراءتها   
و�ز ر موقعنا اإللك�ت

ّ
يوف  

ة من المسائل القانونية. يمكنك الوصول    بشأن مجموعة كب�ي  
ي تساعدك عيل    إيل اإلرشادات التفصيلية واألدوات العملية ال�ت  

التصدي لمشكلتك القانونية.  

تقديم المعلومات القانونية ع�ب الهاتف أو من خالل الدردشة      •

ي
و�ف عىل الموقع اإللك�ت  

يمكننا التحدث معك حول مشكلتك القانونية ع�ب الهاتف أو     
ي تحتاج    عطيك المعلومات ال�ت

ُ
ي ون

و�ز الدردشة عيل الموقع اإللك�ت  
إليها.  

إحالتك إىل محاٍم أو خدمة أخرى   •

ي منطقتك يمكنها أن تقدم لك  
يمكننا أن نع�ث عيل هيئة خدمية �ز  

ي مشكلتك القانونية، مثل المراكز القانونية األهلية،   
المساعدة �ز  

ي نيو ساوث ويلز، أو محاٍم، 
هيئة المساعدة القانونية �ز   

أو خدمة أخرى.  

احجز موعًدا  •

ي معرفة إذا ما كانت المساعدة القانونية   
يمكننا مساعدتك �ز  

ي حجز   
متاحة لمشكلتك القانونية. ويمكننا أيًضا مساعدتك �ز  

ي نيو ساوث ويلز إذا   
موعد مع هيئة المساعدة القانونية �ز  

استوفيت متطلبات معينة.  

ي ذلك:
ي مجموعة من المشكالت القانونية بما �ف

يمكننا مساعدتك �ف

المثول أمام المحكمة  •
الجرائم   •

المخالفات المرورية   •

الديون والغرامات والفوات�ي   •
عائلتك وعالقاتك   •



يلي أو األرسي
ز العنف الم�ز   •

ان اعات مع الج�ي ز ال�ز   •

ي العمل
المشكالت �ز   •

حقوقك فيما يتعلق بالسلع والخدمات والعقود   •

حوادث السيارات،  •
والتخطيط المستقبيلي )الوصايا والتوكيل الرسيمي والوصاية     •

المستمرة(  

ي نيو ساوث ويلز
تفضل بزيارة هيئة LawAccess �ف

أع�ث عيل معلومات بشأن مجموعة واسعة من 
موضوعات قانونية عيل:

www.lawaccess.nsw.gov.au 

نت تحدث معنا ع�ب اإلن�ت

: ي
و�ز ابدأ بزيارة موقعنا اإللك�ت

www.lawaccess.nsw.gov.au.
 يمكنك البدء بالدردشة من خالل النقر عيل أيقونة 

الدردشة عيل الجانب األيمن ألي صفحة أو قبول دعوة 
الدردشة المنبثقة عيل الشاشة.

اتصل بهيئة LawAccess بنيو ساوث ويلز عىل 
الرقم: 529 888 1300

ُيمكننا توف�ي معلومات قانونية ع�ب الهاتف أو باإلحالة إيل 
ي حاجة إيل المزيد من 

هيئة خدمات قانونية إذا كنت �ز
المساعدة.

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


ي 
الهدف من هذا المنشور تقديم دليل عام بشأن القانون. لذا ال ينب�ز

االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونويصي بالتحدث إيل محاٍم عن 
حالتك الخاصة.

ي وقت طباعته، 
ي هذا المنشور صحيحة �ز

المعلومات الواردة �ز
. للحصول عيل مزيٍد من المعلومات، ُير�ب  ولكنها قد تخضع للتغي�ي

 االتصال بهيئة LawAccess نيو ساوث ويلز عيل الرقم 
.1300 888 529

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

 : ي
و�ز نت من عيل الموقع اإللك�ت  اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت

www.legalaid.nsw.gov.au/publications

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟

جم فوري، ُير�ب االتصال بخدمة  إذا كنت بحاجة إيل م�ت
جمة التحريرية والفورية )TIS National( عيل الرقم  ال�ت

450 131 )من 9 صباًحا وح�ت 5 مساًء( واطلب هيئة 
LawAccess بنيو ساوث ويلز.

ي السمع أو الكالم؟
هل تواجه صعوبة �ف

ي السمع أو الكالم، ُير�ب 
إذا كنت تواجه صعوبة �ز

 )NRS( ي ل الوط�ز االتصال بنا من خالل خدمة المرحِّ
 LawAccess عيل الرقم 677 133 واطلب هيئة

بنيو ساوث ويلز.
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