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LawAccess NSW یک خدمت دول�ق رایگان است که اطالعات 

و ارجاعات حقو�ق به افرادی ارائه یم دهد که در NSW یک مشکل 
حقو�ق دارند. اگر شما در دادگاه حضور یم یابید یا سؤایل حقو�ق دارید، 

ما یم توانیم به شما کمک کنیم.

LawAccess NSW بخ�ش از Legal Aid NSW و

ویع عایل برای دریافت کمک در رابطه با مشکل حقو�ق  نقطۀ �ش
شماست.

چطور یم توانیم کمکتان کنیم؟

اطالعات حقو�ق آنالین   •

وب سایت ما دارای اطالعات حقو�ق قابل درک  
در مورد طیف وسییع از مسائل  

حقو�ق است. شما یم توانید به راهنماهای گام به گام  
و ابزارهای عمیل برای حل مشکل حقو�ق  

یس داشته باشید. خود دس�ق  

اطالعات حقو�ق از طریق تلفن یا چت در وب  •
ما یم توانیم از طریق تلفن یا چت در وب  

در مورد مشکل حقو�ق تان صحبت کنیم و اطالعات  
موردنیازتان را در اختیارتان قرار دهیم.  

ارجاع به وکیل یا خدمت دیگر   •

ما یم توانیم خدما�ق در منطقه تان پیدا کنیم که بتواند  
در زمینه مشکل حقو�ق تان به شما کمک کند، از جمله  

مرکز حقوق جامعه، Legal Aid NSW، وکیل با خدما�ق دیگر.  

رزرو نوبت   •

ما یم توانیم پیدا کنیم که آیا کمک حقو�ق برای مشکل شما وجود    
  Legal Aid NSW ن ما یم توانیم در رزرو نوبت نزد دارد. همچن�ی  

یط که الزامات خایص را برآورده   شما را راهنما�ی کنیم، البته به �ش  
کنید.  

ما یم توانیم در طیف وسییع از مشکالت حقو�ق به شما کمک 
کنیم، از جمله:

حضور در دادگاه   •
جرم   •

گ
جرائم رانند�   •

بدیه ها، جریمه ها و صورت حساب ها   •
خانواده یا روابط شما   •



گ
 و خانواد�

گ
خشونت خان�   •

اختالفات با همسایه ها   •

مشکالت محل کار   •

حقوق شما در رابطه با کاالها، خدمات و قراردادها   •

 و
گ

سوانح رانند�  •

برنامه ریزی پیشاپیش )وصیت نامه، وکالت نامه، قیومیت مستمر(.   •

آنالین از LawAccess NSW بازدید کنید

اطالعا�ق در مورد طیف وسییع از مشکالت حقو�ق در زیر 
به دست آورید:

www.lawaccess.nsw.gov.au 

چت آنالین با ما

وع کنید: با مراجعه به وب سایت ما �ش
www.lawaccess.nsw.gov.au.  با کلیک روی 

ن  آیکون چت در گوشه سمت راست هر صفحه یا پذیرف�ق
وع کنید. دعوت به چت بازشو یم توانید �ش

ید:  با LawAccess NSW تماس بگ�ی
1300 888 529

ی نیاز داشته باشید، ما یم توانیم  اگر به کمک بیش�ق
اطالعات حقو�ق از طریق تلفن یا ارجاع به خدمات حقو�ق 

را به شما ارائه دهیم.

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


این بروشور یک راهنمای کیل برای آشنا�ی با قانون است. شما نباید 
به آن به عنوان مشاوره حقو�ق تکیه کنید، و ما توصیه یم کنیم که 

در مورد وضعیت خود با یک وکیل صحبت کنید.

این اطالعات هنگام چاپ درست است، با این حال ممکن است 
تغی�ی کند. جهت کسب اطالعات بیش�ق با LawAccess به 

ید. شماره 529 888 1300 تماس بگ�ی
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آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟

جم شفایه نیاز دارید، از طریق شمارۀ  اگر به م�ق
450 131 )از 9 صبح تا 5 عرص(، با خدمات ترجمه 

 Translating and( کت�ب و ترجمه شفایه
Interpreting Service, TIS National( تماس 

ید و درخواست کنید که با LawAccess صحبت  بگ�ی
کنید.

اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، 
 National Relay Service )NRS) از طریق 
ید و درخواست کنید  به شمارۀ 677 133 تماس بگ�ی

که با LawAccess صحبت کنید.
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مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید؟


