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LawAccess NSW là một dịch vụ miễn phí của chính phủ, 
cung cấp thông tin pháp lý và giới thiệu cho những người 
có vấn đề pháp lý ở NSW. Nếu quý vị sắp ra tòa hoặc có 
thắc mắc về luật, chúng tôi có thể giúp quý vị.

LawAccess NSW là một phần của Legal Aid NSW và là 
điểm khởi đầu tuyệt vời để được trợ giúp về vấn đề pháp 
lý của quý vị.

Chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào?

•  Thông tin pháp lý trực tuyến
 Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý 

dễ đọc về nhiều loại vấn đề pháp lý. Quý vị có thể truy 
cập các hướng dẫn từng bước và các công cụ thiết 
thực để xử lý vấn đề pháp lý của mình.

•  Thông tin pháp lý qua điện thoại hoặc trò chuyện 
trên web

 Chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị về vấn đề pháp 
lý của quý vị qua điện thoại hoặc trò chuyện trên web 
và cung cấp cho quý vị thông tin quý vị cần.

•  Giới thiệu quý vị tới một luật sư hoặc một dịch vụ 
khác

 Chúng tôi có thể tìm một dịch vụ trong khu vực của 
quý vị để giúp quý vị về vấn đề pháp lý của mình, 
chẳng hạn như trung tâm pháp lý cộng đồng, Legal 
Aid NSW, một luật sư hoặc dịch vụ khác.

•  Đặt lịch hẹn
 Chúng tôi có thể giúp quý vị xác định xem vấn đề 

pháp lý của quý vị có thể có trợ giúp pháp lý hay 
không. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị đặt lịch hẹn 
với Legal Aid NSW nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu 
nhất định.

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết một loạt các vấn 
đề pháp lý như:

•  ra tòa
•  tội phạm
•  vi phạm giao thông
•  nợ, tiền phạt và hóa đơn
•  gia đình hoặc mối quan hệ của quý vị



•  bạo lực giữa các cặp sống chung và trong gia đình
• tranh chấp với hàng xóm 
•  các vấn đề tại nơi làm việc
•  quyền của quý vị về hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng
• tai nạn xe hơi và
•  lập kế hoạch trước (di chúc, giấy ủy quyền, giám hộ 

lâu dài).

Truy cập LawAccess NSW trực tuyến

Tìm thông tin về nhiều chủ đề pháp lý tại:
www.lawaccess.nsw.gov.au.

Trò chuyện trực tuyến với chúng tôi 

Bắt đầu bằng cách truy cập trang web của 
chúng tôi: www.lawaccess.nsw.gov.au.
Quý vị có thể bắt đầu trò chuyện bằng cách 
nhấp vào biểu tượng Trò Chuyện ở phía bên 
phải của bất kỳ trang nào hoặc chấp nhận 
lời mời trò chuyện bật lên.

Gọi LawAccess NSW: 1300 888 529

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin pháp lý 
qua điện thoại hoặc giới thiệu đến một dịch 
vụ pháp lý nếu quý vị cần thêm trợ giúp.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung về luật. Quý vị 
không nên coi đây là lời khuyên pháp lý và chúng tôi 
khuyên quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình huống 
của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in nhưng có 
thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với 
LawAccess NSW theo số 1300 888 529.
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Đặt tài liệu thông tin trực tuyến tại
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Quý vị cần được giúp đỡ để liên hệ với chúng tôi?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi 
Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS 
Quốc Gia) theo số  131 450 (9 giờ sáng - 5 
giờ chiều) và yêu cầu LawAccess NSW.

Quý vị có thấy khó nghe hoặc khó nói không?

Nếu quý vị thấy khó nghe hoặc khó nói, 
hãy gọi cho chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm 
Toàn Quốc (NRS) theo số 133 677 và yêu 
cầu LawAccess NSW.

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

