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ບນັຫາກດົໝາຍໃນຊີວິດປະຈ �າວນັ

■	 ສິດທິຂອງທ່ານກຽ່ວກບັສິນຄາ້, ການບ�ລິການ ແລະ 
ສນັຍາຕາ່ງໆ

■	 ການປບັໄໝ, ໃບບິນ ແລະ ໜ້ີສິນ
■	 ຂ�ຂ້ດັແຍງ້ Centrelink

■	 ການຈ �າແນກ ແລະ ການລວ່ງລະເມດີ
■	 ສິດທິຂອງທ່ານຢູ່ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ
■	 ການໄລອ່ອກ, ການສອ້ມແປງ, ການເຊ່ົາ ຫລື 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈ �ານອງ
■	 ບນັຫາຄນົເຂ້ົາເມອືງ
■	 ການທາລນຸຜູເ້ຖົາ້ ແລະ ສິດທິຂອງຄນົແກ່
■	 ການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍຫລງັໄພພິບດັທາງທ �າມະຊາດ

ຈະເຮັດແນວໃດເມ ື່ອຄວາມສ �າພນັໃນຄອບຄວົຂອງ
ທ່ານແຕກແຍກ

■	 ການດແູລ ແລະ ປກົປ້ອງເດັກ
■	 ການສະໜບັສະໜນູເດັກ
■	 ການແຍກຢູ່ ແລະ ການຢ່າຮາ້ງ
■	 ຄ �າສ ັ່ງຜູປ້ກົຄອງ ແລະ ສິດທິຂອງພ�່ ເຖົາ້-ແມເ່ຖົາ້/ປູ່-ຍາ່
■	 ຄວາມຮນຸແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ/ພາຍໃນບາ້ນ
■	 ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ�ຂ້ດັແຍງ້ໃນຄອບຄວົ
■	 ການເປັນຕວົແທນຕາ່ງຫາກສ �າລບັເດັກ
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ຈະເຮັດແນວໃດຫາກທ່ານປະສບົບນັຫາທາງກດົໝາຍ

■	 ການຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອຢູ່ໃນສານ
■	 ຖາ້ຫາກທ່ານຕ �າ່ກວາ່ 18 ປີ ແລະ ຢູ່ໃນການຕິດຕາມຂອງ

ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕ �າຫຼວດ
■	 ການຍື່ ນຂ�ປະກນັຕວົ
■	 ການພິພາກສາໃນສານທ້ອງຖິ່ ນເພ່ືອວິນດິໄສວາ່ ທ່ານມ ີ

ຫຼກັຖານພຽງພ�ເພ່ືອປະກນັຕວົບ� (ການສ ົ່ງເຂ້ົາໂຮງໝ� )
■	 ການພິພາກສາຄະດທ່ີີເພ່ືອກາ່ວໂຕແ້ຍງ້ ທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດຖ້ື

ກຈບັເຂ້ົາຄກຸ 
■	 ຄ �າພິພາກສາ ແລະ ການອທຸອນຄ �າຕດັສິນຂອງສານ

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັການບ�ລິການຂອງ
ພວກເຮົາ ໄປທ່ີເວັບໄຊທ໌ພວກເຮົາ 

www.legalaid.nsw.gov.au
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ມກີານຊວ່ຍເຫືຼອປະເພດໃດ 
ທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊວ່ຍທ່ານໄດ້?
ພວກເຮົາສະໜອງການແນະນ �າທາງກດົໝາຍໂດຍບ�່ ເສຍຄາ່ໃດໆ
ພວກເຮົານດັທະນາຍຄວາມ ເພ່ືອປຶກາສາ ກຽ່ວກບັ 
ບນັຫາທາງກດົໝາຍຂອງທ່ານ ປະມານ 20 ນາທີ ໂດຍບ�່ ເສຍຄາ່. 
ເຮັດການນດັໝາຍ ໂປດໂທຫາຫອ້ງການ Legal Aid NSW  
ໃກບ້າ້ນສດຸ ຫລື ໄປທ່ີເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຊອກຫາການບ�ລ ິ
ການທ່ີໃກທ້່ານສດຸ. ເບິ່ ງໜ້າ 14-15.

ພວກເຮົາ’ໃຫເ້ງນິຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ’ 
ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍຕ�່ ເນື່ ອງຈາກ 
ທະນາຍຄວາມ, ທ່ານຕອ້ງສະເໜີຂ� “ຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ”. 
ຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ ແມນ່ນກັກດົໝາຍຜູທ່ີ້ເຮັດວຽກໃຫ ້ 

Legal Aid NSW, ຫລື ທະນາຍຄວາມເອກະຊນົທ່ີຮບັເງນິ 
ເດອືນຈາກພວກເຮົາ ທ່ີເຮັດວຽກຕາງທ່ານ.

ເພ່ືອສະເໜີຂ�ຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ, ທ່ານຕ ້ອງໄດປ້ະກອບແບບຟອມ. ແບບຟອມມໃີຫທ້່ານໃນທກຸໆ 
ຫອງການຂອງພວກເຮົາ,ຈາກທະນາຍຄວາມຢູ່ໃນສານທ້ອງຖິ່ ນ 
ແລະເທິງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານຍງັສາມາດຂ�ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍຜາ່ນທະນາຍຄວາມ 
ເອກະຊນົ ຜູທ່ີ້ເຮັດວຽກຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ. ທະນາຍຄວາມສວ່ 
ນຕວົສາມາດຄິດໄລຄ່າ່ບ�ລິການ ວຽກ ທ່ີບ�່ ນອນຢູ່ໃນຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງ

 ກດົໝາຍ.

ດທ່ີີສດຸແມນ່ໃຫຂ້�ຄ �າແນະນ �າ ກອ່ນທ່ານຂ�ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງ
 ກດົໝາຍ. ທ່ານອາດສາມາດຂ�ການຊວ່ຍເຫືືຼອກບັບນັຫາທາງກດົ 

ໝາຍໂດຍບ�່  ຕອ້ງໄປຫາສານ.

ເວລາພິຈາລະນາວາ່ ຈະສະໜອງຜຊູວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍບ� 
ແມນ່ພວກເຮົາພິຈາລະນາຈາກ:

■	 ສິ່ ງທ່ີທ່ານຕອ້ງການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນກດົໝາຍ
■	 ສິ່ ງທ່ີທ່ານຫາໄດ ້ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ  

(ນີຮ້ຽກວາ່ວິທີການທດົສອບ), ແລະ
■	 ປດັໄຈອື່ ນໆທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ທ່ານມເີຫດຜນົພຽງພ�  

ທ່ີຈະໄດຮ້ບັຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ, ລວມ 
ທງັຄວາມແຂງໃນກ�ລະນຂີອງທ່ານມຊີ �າ່ໃດ  
(ນີເ້ອີ້ນວາ່ ການທດົສອບຄວາມເໝາະສມົ)

ເພ່ືອກວດເບິ່ ງວາ່ທ່ານມສີິດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ
 ພາຍໃຕ ້ການທດົສອບຄວາມເໝາະສມົ ໃຫນ້ �າໃຊຕ້ວົຊີ້ວດັຂອງການ 

ທດົສອບຄວາມເໝາະສມົ ຢູ່ເທິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.

ຕອ້ງເສຍຄາ່ຜູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ. ຄນົສວ່ນຫລາຍຈະຕອ້ງ
 ໄດຈ້າ່ຍຄາ່ສິ້ນເປືອງ ສ �າລບັ ຄະດຂີອງພວກເຂົາ.
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ພວກເຮົາມຊີຽ່ວຊານຜູໃ້ຫບ້�ລິການທາງກດົໝາຍ
ການບ�ລິການທາງກດົໝາຍ ສ �າລບັເດັກ ແລະ ສາຍດວ່ນໄວໜຸ່ມ
ພວກເຮົາແນະນ �າ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫເ້ດັກທ່ີຢູ່ໃນຄະດທີາງອາຍາ 
ຢູ່ໃນສານເດັກ ແລະ ມທີະນາຍຄວາມທ່ີປະຈ �າຢູ່ສານອື່ ນ. ໂທ  
(02) 8688 3800.

ຖາ້ຫາກທ່ານມອີາຍຕຸ �າ່ກວ່າ 18 ປີ ແລະຕອ້ງການຄ �າແນະນ �າດວ່ນ, 
ໃຫໂ້ທຫາສາຍດວ່ນຊາວໜຸ່ມ 1800 10 18 10 ວນັຈນັ  
- ວນັພະຫດັ ເວລາ 9 ໂມງເຊ້ົາ-ທ່ຽງຄືນ, ວນັສກຸ-ວນັອາທິດ ແລະ 
ວນັພກັແຫງ່ຊາດ ໄດ ້ຕະຫລອດ 24 ຊ ົ່ວໂມງ.

ການບ�ລິການຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ
ໂທ (02) 9633 9916 ຫລື 1800 451 784 

(ນອກພ້ືນທ່ີຕວົເມອືງຊິດນ)ີ.

ການບ�ລິການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ
ບກຸຄນົທ່ີມບີນັຫາກຽ່ວກບັສຂຸະພາບທາງຈດິ ແລະ 
ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາສາມາດໂທໄດ ້(02) 9745 4277.

ການບ�ລິການດາ້ນກດົໝາຍສ �າລບັນກັໂທດ
ນກັໂທດສາມາດຕິດຕ�່ ຫາການບ�ລິການດາ້ນກດົໝາຍສ �າລບັນກັ 
ໂທດ (Prisoners Legal Service) ຢູ່ໃນສາຍໂທລະສບັຮບັອ�ໂຕ  
(CADL) ບ�່ ເສຍຄາ່ - ພຽງໃຫກ້ດົ 11# (Legal Aid NSW) ແລະ ຖາ 
ມຫາການບ�ລິການທາງກດົໝາຍສ �າລບັນກັໂທດ.

ໝູເ່ພ່ືອນ ແລະ ຄອບຄວົຂອງນກັໂທດສາມາດໂທ (02) 9219 5000 
ແລະ ຂ�ບ�ລິການທາງກດົໝາຍສ �າລບັນກັໂທດ.

ການບ�ລິການຊວ່ຍເຫືຼອສ �າລບັອາດດີທະຫານຜາ່ນເສິກ
ເພ່ືອຂ�ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັສິດທິຂອງທະຫານຜາ່ນເສິກ ແລະ 
ສິດທິການຊດົເຊີຍ ກະລນຸາຕິດຕ�່  (02) 9219 5148 ຫລື  
veterans@legalaid.nsw.gov.au

ທ່ານສາມາດຂ�ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕີມ ກຽ່ວກບັ 
ການບ�ລິການຊຽ່ວຊານຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.
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ພວກເຮົາມທີະນາຍຄວາມປະຈ �າທ່ີສານ
ຖາ້ຫາກທ່ານຕອ້ງຂຶນ້ສານທ້ອງຖິ່ ນ ກຽ່ວກບັ  ບນັຫາທາງອາຍາ ທ່ານສາມາດລມົກບັທະນາຍຄວາມປະ 
ຈ �າພ້ືນທ່ີ. ພວກເຮົາມທີະນາຍຄວາມປະຈ �າພ້ືນທ່ີຢູ່ສານທ້ອງ 
ຖິ່ ນເກອືບທກຸບອ່ນ ໃນ NSW.

ຖາ້ຫາກນີແ້ມນ່ຄ ັງ້ທ �າອິດຂອງທ່ານຢູ່ສານ ແລະ ທ່ານຕອ້ງກາ
ນພບົທະນາຍຄວມປະຈ �າພ້ືນທ່ີ, ທ່ານຕອ້ງໄປຮອດສານເວລາ 
9ໂມງເຊ້ົາ. ທະນາຍຄວາມປະຈ �າພ້ືນທ່ີ 
ອາດບ�່ ສາມາດສະຫລບຸຄະດຂີອງທ່ານ ໃນມືທ້ �າອິດ. 
ທ່ານອາດຕອ້ງເລ່ືອນຄະດຂີອງທ່ານ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ 
ຕອ້ງເລ່ືອນໄປເປັນວນັອື່ ນ.

ພວກເຮົານ �າສະເໜີກອງປະຊຸມເຊິງປະຕິບດັການ  
ແລະ ສ �າມະນາຜາ່ນເວັບຟຣີ
ພວກເຮົາຈດັກອງປະຊຸມເຊິງປະຕິບດັການ ແລະ ກອງ 
ປະຊຸມຂ�ມ້ນູຂາ່ວສານຟຣີໃຫສ້າທະລະນະ, ໂຮງຮຽນ  
ແລະ ກຸມ່ຂອງຊຸມຊນົ. ພວກເຮົາຍງັຈດັກອງປະຊຸມ 
ສ �າມະນາຜາ່ນທາງເວັບໄຊ ໃນບນັຫາທາງກດົໝາຍ 
ໃຫພ້ະນກັງານຊຸມຊນົ ແລະ ລດັ. ໃຫເ້ບິ່ ງບນັດາກອງ 
ປະຊຸມເຊິງປະຕິບດັການ ແລະ ກອງປະຊຸມຜາ່ນທາງເວັບໄຊ 
ພາຍໃຕຫ້ວົຂ� ້ສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ (What we do) 

ເທິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາຕາມຂ�ມ້ນູ ວນັທີ, ເວລາ ແລະ 
ການຈດົທະບຽນ.

ພວກເຮົາມສີິ່ ງພິມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຟຣີ
ພວກເຮົາຜະລິດ ເອກະສານຂ�ມ້ນູ, ໂບຣຊວົ, ດວີີດ ີແລະ 
ຊບັພະຍາກອນທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອຄນົທ່ີມບີນັ 
ຫາທາງກດົໝາຍ. ເອກະສານຈ �ານວນໜ່ຶງເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ຖກື 
ແປເປັນຫລາຍພາສາແຕກຕາ່ງກນັ. ສາມາດເບິ່ ງ ຫລື  
ສ ັ່ງສິ່ ງພິມຂອງພວກເຮົາທງັໝດົເທິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

ມບີາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາບ�່ ສາມາດເຮັດໄດ້
ມບີາງຢ່າງທ່ີ Legal Aid ບ�່ ສາມາດເຮັດ. ຍກົຕວົຢ່າງ 
ພວກເຮົາບ�່ ແນະນ �າ ຫລື ຕາງໜ້າໃຫຜູ້ໃ້ດໜ່ຶງຢູ່ໃນສານ 
ສ �າລບັບນັຫາການບາດເຈັບ, ການເກບັພາສີ ຫລື 
ບນັຫາທາງທລຸະກດິ.
ພວກເຮົາຍງັບ�່ ປະກດົຕວົຢູ່ສະຖານຕີ �າຫລວດ ຫລື 
ໃຫຄ້ �າແນະນ �າທາງໂທລະສບັ ຫາກທ່ານຖກືຈບັ. 
ເຖງິຢ່າງໃດກ�່ຕາມ ຖາ້ຫາກທ່ານມອີາຍຕຸ �າ່ກວ່າ 18  
ທ່ານສາມາດໂທຫາສາຍດວ່ນຊາວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ ໄດທ່ີ້  
1800 10 18 10.
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ທ່ານສາມາດຮບັຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕີມໄດຢູ້່ໃສ?
ການເຂ້ົາເຖງິກດົໝາຍ

ສະຖານທ່ີດທ່ີີສດຸແມນ່ເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍການຕິດຕ�່ ຫາສາຍໂທຂ�ການຊວ່ຍ
ເຫືຼອຟຣີ —LawAccess NSW—ຜູທ່ີ້ສາມາດຊວ່ຍເຫືຼອທ່ານໂດຍກງົ. 
ພວກເຂົາຈະໃຫຂ້�ມ້ນູຟຣີ ແລະ ໃຫຄ້ �າແນະນ �າ ກຽ່ວກບັ ບນັຫາຂອງ
ທ່ານໃນບາງກ�ລະນທີາງກດົໝາຍ.  
ຫລື ພວກເຂົາອາດສ ົ່ງທ່ານຕ�່ ຫາໜ່ວຍງານບ�ລິການອື່ ນ.
ທ່ານສາມາດຕິດຕ�່ ຫາ LawAccess NSW ໄດທ່ີ້ 1300 888 529  
ທ່ານຍງັສາມາດເຂ້ົາຢ້ຽມຊມົເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາໄດທ່ີ້   
www.lawaccess.nsw.gov.au

ສນູກດົໝາຍຊຸມຊນົ (CLCs)

CLCs ໃຫຄ້ �າແນະນ �າດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອທກຸບນັຫາທາງກດົໝາຍ. ຕິດຕ�່  1300 888 529 ຫລື 
ຄ ົນ້ຫາສນູບ�ລິການຢູ່ໃກບ້າ້ນທ່ານ ເທິງ www.clcnsw.org.au

ທະນາຍຄວາມເອກະຊນົ
ສະມາຄມົກດົໝາຍຂອງ NSW 
ຍງັສາມາດສະໜອງທະນາຍຄວາມເອກະຊນົ ຢູ່ພ້ືນທ່ີຂອງທ່ານ. 
ນອກນ ັນ້, ຍງັສາມາດບອກທ່ານໄດ ້ກຽ່ວກບັ ທະນາຍຄວາມເອກະຊນົ 
ທ່ີເຮັດວຽກໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ.  
ຕິດຕ�່ ຫາບ�ລິການທະນາຍຄວາມຂອງສະມາຄມົກດົໝາຍໄດທ່ີ້  
(02) 9926 0300.

ການບ�ລິການຊວ່ຍເຫືຼອສານກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ວາມຮນຸ 
ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົຕ�່ ແມຍ່ິງ
WDVCASs ຊວ່ຍເຫືຼອແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍທ່ີມປີະສບົ 
ກບັການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄວົ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການ 
ປກົປ້ອງທາງກດົໝາຍຈາກສານ. ຕິດຕ�່  1300 888 529 ຫລື 
ກວດກາເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ສ �າລບັ ການບ�ລິການທ່ີໃກທ້່ານ. 
 ສນູຄວາມຍຕຸິທ �າຊຸມຊນົ
ການບ�ລິການໄກເ່ກຍ່ຟຣີ ສ �າລບັ ຂ�ຂ້ດັແຍງ້ກບັໝູເ່ພ່ືອນ, 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄວົ ຫລື ເພ່ືອນບາ້ນ. 
ຕອ້ງການຊອກຫາສນູໃຫບ້າ້ນທ່ານ ກະລນຸາຕິດຕ�່  1800 990 777 

ຫລື ເຂ້ົາຢ້ຽມ www.cjc.justice.nsw.gov.au 
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ຫອ້ງສະໝດຸສາທາລະນະ
ຂ�ມ້ນູທາງກດົໝາຍ ມຢີູ່ໃນເວັບໄຊ ຊອກຫາຄ �າຕອບທາງກດົໝາຍ  
(Find Legal Answers) ທ່ີ www.legalanswers.sl.nsw.gov.au 
ແລະ ຢູ່ຫອ້ງສະໝດຸທ້ອງຖິ່ ນທ ົ່ວ New South Wales.

ເວັບໄຊທ່ີດທ່ີີສດຸສ �າລບັເດັກ
ເວັບໄຊທ່ີດທ່ີີສດຸສ �າລບັເດັກ (the Best for Kids) 
ມຂີ�ມ້ນູທາງກດົໝາຍ ແລະ ແຫ່ຼງຂ�ມ້ນູ ສ �າລບັ ຄນົໜຸ່ມ ແລະ 
ຄອບຄວົ ກຽ່ວກບັ ຫລາກຫລາຍປະເດັນທາງກດົໝາຍ:  
www.bestforkids.org.au
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ທ່ານຕອ້ງການລາ່ມບໍ?
ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຄນົໃດໜ່ຶງທ່ີເວ້ົາພາສາທ່ານ 
ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການນດັໝາຍກບັການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ, 
ໂທຫາສນູບ�ລິການການແປພາສາແລະລາ່ມ (TIS) 131 450 ຖາ້ 
ທ່ານຕອ້ງການລາ່ມສ �າລບັພາສາຂອງທ່ານໃນມືທ່ີ້ຂ�ຄ �າແນະນ �າກບັ

 
ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ, ກະລນຸາບອກພວກເຮົາມ ືໃ້ດທ່ານເຮັດ 
ການນດັໝາຍ. ພວກເຮົາຈະຈດັຫາລາ່ມໃຫລ້າ້ໆ.ຖາ້ທ່ານຈະໄປ ສານແລະຕອ້ງການລາ່ມ,ຖາມທະນາຍຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ 
ຂອງທ່ານເພ່ືອຈດັຫາໃຫ.້

ທ່ານສາມາດຊອກພວກເຮົາໄດຢູ້່ໃສ?
ພວກເຮົາມສີ �ານກັງານຢູ່ທ ົ່ວ New South Wales. ພວກເຮົາຍງັ 
ສາມາດໄປຢ້ຽມໄດຫ້ລາຍກວ່າ 200 ສະຖານທ່ີອື່ ນ ໃນເມອືງໃຫຍ ່ 
ແລະ ຂງົເຂດ NSW ບອ່ນທ່ີທ່ານສາມາດແວ ່ຫລື ນດັພບົເພ່ືອປຶກ 
ສາບນັຫາທາງກດົໝາຍຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດພບົຫອ້ງການ Legal Aid NSW ໃກບ້າ້ນທ່ານ  
ຫລື ສະຖານທ່ີອື່ ນທ່ີພວກເຮົາໄປ ເຂ້ົາຊມົ 
ຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ ເທິງເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາໄດທ່ີ້ 
www.legalaid.nsw.gov.au
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ສ �ານກັງານຊວ່ຍເຫືຼອທາງກດົໝາຍ NSW

ສ �ານກັງານຂອງພວກເຮົາມລີາຍຊື່ ດ ັ່ງນີ.້ ທ່ານສາມາດເຂ້ົາ 
ຢ້ຽມຊມົເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດທ່ີ້ www.legalaid.nsw.gov.au

ໃຈກາງເມອືງຊີດນ ີ

323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
ໂທ: 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

ຫອ້ງການ    
ສ �ານກັງານຢູ່ເມອືງໃຫຍ
ແບັງທາວ Bankstown 

Level 8, Civic Tower,  
Cnr Rickard Rd &  
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
ໂທ: 02 9707 4555

ແບັກທາວ Blacktown 

Kildare Court, Level 2,  
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
ໂທ: 02 9621 4800

ເບີຣວດູ Burwood 

Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
ໂທ: 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

ແຄັມບິລທາວ 
Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
ໂທ: 02 4628 2922

ແຟຣຟີວ Fairfield 

Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165
ໂທ: 02 9727 3777

 

Liverpool (ລີເວີຣພ)ູ 

Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
ໂທ: 02 9601 1200

ປາຣາມາຕາ Parramatta 
(ກດົໝາຍອາຍາ)

Parramatta Justice  
Precinct, Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
ໂທ: 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

ປາຣາມາຕາ Parramatta 
(ກດົໝາຍຄອບຄວົແລະແພງ່)

Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
ໂທ: 02 9891 1600

ເພັນຣີທ Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
ໂທ: 02 4732 3077

ຊູເທີຣແລນ Sutherland 

Ground Floor,  
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
ໂທ: 02 9521 3733 
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ຫອ້ງການ  
 ບນັດາສ �ານກັງານໃນເຂດພາກພ້ືນ
ໂຄຟສ ຮາຣເບີຣ Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
ໂທ: 02 6651 7899

ດບັໂບ Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
ໂທ: 02 6885 4233

ໂກສຟອດ Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
ໂທ: 02 4324 5611

ລີສມ�ຣ Lismore 

Suite 6, Level 4,  
Westlawn Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
ໂທ: 02 6621 2082

ນວີຄາສເຕີ Newcastle  
(ກດົໝາຍຄອບຄວົ ແລະ  
ກດົໝາຍແພງ່)

Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
ໂທ: 02 4929 5482

ນວີຄາສເຕີ Newcastle  
(ກດົໝາຍອາຍາ)

Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
ໂທ: 02 4929 5482

ໂນວຣາ Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
ໂທ: 02 4422 4351

 
 
 

ໂອເຣນຈ Orange 

Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
ໂທ: 02 6362 8022

ພອຣ ແມກັຄາຣີສ  
Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
ໂທ: 02 5525 1600

ຣີເວີຣີນາ ມເູຣ -  
ອາບຣູ ີ 
Riverina Murray –  
Albury

Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
ໂທ: 02 6020 7200

ຣີເວີຣີນາ ມເູຣ -  
ແວັກກາ ແວັກກາ  
Riverina Murray –  
Wagga Wagga 

Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
ໂທ: 02 6921 6588

ທາມວອຣທ໌ Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
ໂທ: 02 6766 6322

ໂວລລງົກງົ Wollongong 

Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
ໂທ: 02 4228 8299



ຂ�້ມນູໃນໂບຣຊວົນີ້ແມນ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາຖືກຕີພີມ, 

ແຕ່ຂ�້ມນູສາມາດປ່ຽນແປງໄດ .້

ສ ັ່ງໂບຣຊວົອອນລາຍໄດທ່ີ້ www.legalaid.nsw.gov.au 
ໄປທ່ີ ສ ັ່ງສິ່ ງພິມ (Order a publication) ຫລື ອີເມວ 
publications@legalaid.nsw.gov.au 

ພາສາ
ໂບຣຊວົນີມ້ເີປັນພາສາອາຣບັ, ບງັກາລາເທດ, ພາສາມຽນມາ, 
ພາສາຈນີ ແບບງາ່ຍ, ພາສາໂຄຣເອຊຽນ, ອງັກດິ, ຟາຊີ, 
ເກຣກັ, ຮນິດ,ູ ອິນໂດເນເຊຍ, ອີຕາລີ, ເກາົຫີຼ, ຂະເໝນ, 
ລາວ, ມາເຊໂດນ,ີ ລດັເຊຍ, ເຊີເບຍ, ແອສປາໂຍນ, ທະມນິ, 
ຕວກກ,ີ ເອີດ ູແລະ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານຕອ້ງການລາ່ມບ�?
ຖາ້ຫາກທ່ານຕອ້ງການການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອ
ສນົທະນາກບັພວກເຮົາເປັນພາສາຂອງທ່ານ, 
ກະລນຸາຕິດຕ�່ ຫາ ການບ�ລິການແປພາສາ (TIS) 

ໄດທ່ີ້ 131 450 (9 ໂມງເຊ້ົາ - 5 ໂມງແລງ).

ທ່ານມບີນັຫາການຟງັ ຫລືເວ້ົາບ�?
ຖາ້ຫາກທ່ານມບີນັຫາການໄດຍ້ິນ/ປາກເວ້ົາ, 
ທ່ານສາມາດສື່ ສານກບັພວກເຮົາ:
■	 ໂດຍການໂທຫາການບ�ລິການນ �າໃຊເ້ຄື່ ອງ

ຟງັສຽງແຫງ່ຊາດ (NRS) ໄດທ່ີ້ 133 677 ຫືຼ 
www.relayservice.gov.au ຫລ 

■	 ໂທຫາ LawAccess NSW ທ່ີເບ ີ
1300 889 529.
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