
FarsiLegal Aid NSW – How we can help you

چگونه می توانیم به 
شما کمک کنیم

کمک تلفنی 
و آنالین

اطالعات حقوقی
 رایگان

کمک در زمینه تمام
 مشکالت حقوقی روزمره

 وکالی مجرب که به صحبت
 های شما گوش می دهند 

 کمک در دادگاه



در مورد کدام مسائل حقوقی 
می توانیم به شما کمک کنیم؟

مسائل حقوقی روزمره
• حقوق شما درباره کاالها، خدمات و قراردادها

• جریمه ها، قبض ها و قرض
Centrelink شکایات از •

• تبعیض و آزار و اذیت
• حقوق شما در محل کار

• مشکالت مربوط به تخلیه، تعمیرات، اجاره یا رهن
• مسائل مهاجرتی

• آزار سالمندان و حقوق سالمندان
• کمک پس از بالیای طبیعی
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پس از قطع رابطه خانوادگی چه باید کرد
مراقبت و محافظت از کودکان  •

حمایت از کودک  •
جدایی و طالق  •

حکم پرورش و حقوق پدربزرگ/مادربزرگ  •
خشونت خانگی و خانوادگی  •

اجالس ها و مداخله های حل اختالفات خانوادگی  •
وکالت جداگانه برای کودکان  •

اگر دچار مشکل حقوقی شدید چه باید کرد
دریافت کمک در دادگاه  •

اگر زیر 18 سال هستید و با پلیس به مشکل برخوردید  •
درخواست ضمانت  •

جلسات استماع در دادگاه محلی جهت تصمیم درباره    •
وجود شواهد کافی برای پرونده شما به منظور رفتن به    

دادرسی )حکم توقیف(  

دفاع از شما هنگام دادرسی که احتمال حبس دارد  •
احکام دادگاه و آراء استیناف  •

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما، از وب سایت 
ما به نشانی www.legalaid.nsw.gov.au بازدید کنید
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 چه نوع کمکی می توانیم به 
شما بکنیم؟

اطالعات و مشاوره حقوقی
ما اطالعات حقوقی رایگان ارائه می دهیم و می توانیم در مورد 
مشکالت حقوقی خاصی مشاوره بدهیم. برای صحبت در مورد 

مشکالت حقوقی خود از طریق شماره 529 888 1300 با 
LawAccess NSW تماس بگیرید.

راهنمایی مستمر
اگر به راهنمایی حقوقی مستمر از طرف یک وکیل نیاز دارید، 

باید درخواست »اعطای مساعدت حقوقی« کنید. اعطای مساعدت 
حقوقی به معنای این است که وکیلی که برای مساعدت حقوقی 

نیوساوت ویلز کار می کند، یا یک وکیل خصوصی که هزینه اش را 
ما می دهیم، وکالت شما را در این مورد بر عهده خواهد داشت. یک 

وکیل خصوصی می تواند هزینۀ خدماتی را از شما دریافت کند که 
تحت پوشش اعطای مساعدت حقوقی قرار ندارند.

بهتر است پیش از درخواست مساعدت حقوقی، با وکیلی صحبت 
کنید و مشاوره حقوقی دریافت کنید. وکیل می تواند به شما کمک 

کند ماهیت مشکل حقوقی خود را درک کنید و مشخص شود که آیا 
واجد شرایط مساعدت حقوقی هستید یا خیر.

ممکن است وکیل بتواند در درخواست مساعدت حقوقی به شما 
کمک کند.

وکیل ممکن است بتواند در رابطه با مشکل حقوقی تان به شما کمک 
کند بدون اینکه نیاز باشد به دادگاه مراجعه کنید.

هنگام تصمیم گیری برای اعطای کمک هزینه مساعدت حقوقی به 
شما موارد زیر را در نظر می گیریم:

موضوعی که در آن به کمک حقوقی نیاز دارید  •
درآمدتان و آنچه در تملک خود دارید )این سنجش استطاعت    •

مالی نام دارد(، و  

سایر عواملی که نشان می دهد آیا اعطای مساعدت حقوقی     •
منطقی است یا خیر، از جمله اینکه مدارک پرونده     
شما چقدر محکم است )این مورد سنجش شایستگی نامیده     

می شود(.  

اعطای مساعدت حقوقی رایگان نیست. اکثر افراد باید سهمی از 
هزینه های حقوقی پرونده خود را بپردازند.
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ما دارای خدمات تخصصی حقوقی هستیم
خط ویژه خدمات حقوقی کودکان و جوانان

ما به کودکانی که درگیر پرونده های کیفری هستند مشاوره می دهیم 
و برای آن ها وکالت می کنیم. با شماره 3800 8688 )02( 

تماس بگیرید.
اگر زیر 18 سال دارید و به مشاوره اضطراری نیازمندید، با خط 
ویژه جوانان به شماره 810 101 1800 تماس بگیرید. این خط 

ویژه از دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 صبح تا نیمه شب، جمعه تا 
یکشنبه و تعطیالت عمومی، 24 ساعته آمادۀ خدمت رسانی به 

شماست.

خدمات حمایت از کودکان
ما کمک و مشاوره رایگان به والدینی ارائه می کنیم که باید پس 

از جدا شدن از هم، پشتیبانی مالی به کودکان ارائه کنند، همچنین 
این کمک و مشاوره را به والدین و مراقبانی ارائه می کنیم که 

مساعدت مالی برای کودکان دریافت می کنند یا باید دریافت کنند.
با شمارۀ 9916 9633 )02( یا 784 451 1800 )خارج از 

منطقه کالن شهر سیدنی( تماس بگیرید.

خدمات حقوق مدنی برای جوامع بومیان استرالیا
ما می توانیم در زمینه نگرانی های مالی، تبعیض، مشکالت با 
پلیس، تهیه مسکن و مشکالت مربوط به Centrelink کمک 

کنیم. با 5057 9219 )02( یا شماره رایگان 017 793 1800 
تماس بگیرید.
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نخدمات حقوقی پاسخ به شرایط اضطراری
می توانیم در زمینۀ مشکالت حقوقی روزمره به افرادی کمک کنیم که 
آتش سوزی جنگل، طوفان یا سیل به آن ها خسارت زده است. با شمارۀ 

529 801 1800 تماس بگیرید.

واحد خشونت خانگی
ما دارای سرویس خشونت خانگی و خانوادگی تخصصی هستیم که 

 از وکال و مددکاران اجتماعی تشکیل شده است. با شمارۀ 
6300 9219 )02( تماس بگیرید.

خدمات حمایتی سالمت روانی
ما مشاورۀ حقوقی رایگان در رابطه با سالمت روان و قانون 

سرپرستی ارائه می کنیم. با شمارۀ 529 888 1300 تماس بگیرید.

خدمات حقوقی زندانیان
زندانیان می توانند با ما در فهرست تماس خودکار متداول 

)common auto dial list, CADL( به صورت رایگان تماس 
بگیرند – کافی است #11 را فشار دهید )مساعدت حقوقی نیوساوت 

ولز( و خدمات حقوقی زندانیان را درخواست کنید.
دوستان و خانواده زندانیان می توانند با 5000 9219 )02( تماس 

بگیرند و خدمات حقوقی زندانیان را درخواست کنند.

خدمات پناه جویان
می توانیم در زمینۀ مشکالت جوامع و پناه جویانی که تازه وارد کشور 

شده اند به آن ها کمک کنیم. با شمارۀ 6725 8713 )02( تماس 
بگیرید.

خدمات حمایتی کهنه سربازان
ما به کهنه سربازان جنگ، اعضای نیروی دفاع و افراد تحت تکفل 

آن ها کمک می کنیم که به این مساعدت دست پیدا کنند. با شمارۀ 
5148 9219 )02( تماس بگیرید.

خدمات نظم کار و توسعه
به افرادی که قادر به پرداخت جرائم خود نیستند کمک می کنیم. 

می توانیم به افراد کمک کنیم که جریمه های خود را به جای پول، با 
فعالیت های تأییدشده تسویه کنند. با شمارۀ 529 888 1300 تماس 

بگیرید.
 www.legalaid.nsw.gov.au می توانید در وب سایت ما به آدرس

به اطالعات بیشتری در مورد تمام خدمات تخصصی ما دست پیدا 
کنید
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ما دارای وکالی تسخیری در دادگاه هستیم
اگر قرار است به خاطر یک موضوع کیفری به دادگاه محلی بروید، 

می توانید با یک وکیل تسخیری صحبت کنید. آن ها در اکثر دادگاه های 
محلی در نیوساوت ولز حضور دارند.

اگر اولین بار است که در دادگاه حضور می یابید و می خواهید با یک 
وکیل تسخیری صحبت کنید، باید ساعت 9 صبح در دادگاه باشید. 
وکیل تسخیری ممکن است نتواند در روز اول به شما برای نهایی 
کردن پرونده کمک کند. شاید الزم باشد پرونده خود را به تعویق 

بیندازید، یعنی به روز دیگری موکول کنید.

ما کارگاه ها و سمینارهای اینترنتی رایگان 
برگزار می کنیم

ما کارگاه ها و جلسات اطالع رسانی برای عموم، مدارس و گروه های 
خدمات اجتماعی برگزار می کنیم.

همچنین وبینارهایی درباره مسائل حقوقی برای کارکنان اجتماعی 
و عموم مردم برگزار می کنیم. برای اطالع از تاریخ، زمان و 

www.legalaid.nsw.gov.au/what- اطالعات ثبت نام، از
we-do/workshops  بازدید کنید.

ما نشریه ها و منابع رایگانی داریم
ما دارای نشریات، پادکست ها، ویدیوها، مسیرهای راهنمایی تعاملی 

و سایر منابعی هستیم که در زمینۀ مشکالت حقوقی تان به شما کمک 
می کنند.

برای اطالع از  نشریات و سایر منابع، از این نشانی اینترنتی بازدید 
کنید:

www.legalaid.nsw.gov.au/publications

برای مشاهدۀ ویدیوها، از این نشانی اینترنتی بازدید کنید:
www.youtube.com/LegalAidNSW

برای مشاهدۀ پادکست ها، از این نشانی اینترنتی بازدید کنید:
www.legalaidnswcle.podbean.com

برای مشاهدۀ مسیرهای هدایت شده، از این نشانی اینترنتی بازدید کنید:
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

برای ثبت نام در خبرنامه های ما، از این نشانی اینترنتی بازدید کنید:
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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برخی اقداماتی که انجام نمی دهیم
Legal Aid NSW برخی اقدامات را ارائه نمی دهد. مثالً، ما 

در دادگاه برای جراحت شخصی، موضوعات مالیاتی یا تجاری 
مشاوره نمی دهیم یا به نمایندگی کسی حضور نمی یابیم.

همچنین در کالنتری ها حاضر نمی شویم یا در صورت دستگیری 
شما مشاوره تلفنی ارائه نمی دهیم؛ اما اگر زیر 18 سال باشید، 
 می توانید با خط ویژه جوانان ما به شماره زیر تماس بگیرید: 

.1800 101 810

از کجا می توانید اطالعات بیشتری به دست 
بیاورید؟

بهترین جا برای شروع، تماس با خط راهنمایی رایگان - 
LawAccess NSW - است که می تواند بالفاصله به شما کمک 

کند. آن ها اطالعات رایگان و در برخی موارد مشاوره حقوقی 
رایگان درباره مشکل حقوقی شما ارائه می دهند. یا ممکن است 

شما را به خدمات دیگری ارجاع دهند.

می توانید با LawAccess NSW به شماره 529 888 1300 
تماس بگیرید. می توانید به وب سایت آن ها نیز به نشانی زیر 

مراجعه کنید:
www.lawaccess.nsw.gov.au

خدمات به بومیان استرالیا و ساکنان تنگه تورز
اگر از بومیان استرالیا یا ساکنان تنگه تورز هستید می توانید از 

همه دفاتر مساعدت حقوقی نیوساوت ولز یا خدمات حقوقی بومیان 
استرالیا )Aboriginal Legal Service, ALS( راهنمایی 

رایگان دریافت کنید. از طریق شمارۀ 767 765 1800 با 
ALS تماس بگیرید.

زنان و کودکان بومی استرالیا یا ساکن تنگه تورز نیز می توانند از 
 مرکز حقوقی زنان بومی Wirringa Baiya به شماره 

587 686 1800 یا خط تماس حقوقی زنان اقوام اولیه به شماره 
784 639 1800 راهنمایی بگیرند.

خدمات مترجم شفاهی
اگر به کسی نیاز دارید که به زبان شما صحبت کند تا کمک کند 
وقت مالقاتی با ما تنظیم کنید، با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 

)Translating and Interpreter Service, TIS( به 
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شمارۀ 450 131 تماس بگیرید. اگر در روز جلسه مشاوره تان، به 
مترجم شفاهی به زبان خود نیاز دارید، هنگام تعیین وقت مالقات 

به ما اطالع دهید. ما یک مترجم شفاهی رایگان برای شما در نظر 
می گیریم.

اگر قرار است به دادگاه بروید و به مترجم شفاهی نیاز دارید، از 
وکیل مساعدت حقوقی خود درخواست کنید یک مترجم شفاهی 

برایتان آماده کند.

)CLC( مراکز عدالت اجتماعی
یک مرکز حل اختالف رایگان برای افرادی است که با دوستان، 

اعضای خانواده یا همسایگان خود اختالف دارند. برای یافتن 
 نزدیک ترین مرکز به خودتان، با شماره

 .www.clcnsw.org.au 529 888 1300 تماس بگیرید یا به
مراجعه کنید. .

وکالی خصوصی
کانون وکالی نیوساوت ولز می تواند وکالی خصوصی در ناحیه 

شما را به شما معرفی کند. همچنین می تواند به شما درباره وکالی 
خصوصی که کارهای مساعدت حقوقی انجام می دهند نیز اطالعاتی 

 بدهد. با خدمات ارجاع مشاور حقوقی کانون وکال با شماره 
0300 9926 )02( تماس بگیرید.
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خدمات حمایتی دادگاه خشونت خانگی علیه زنان 
)WDVCAS(

WDVCAS به زنان و کودکانی که خشونت خانگی را 
تجربه می کنند کمک می کند تا از دادگاه حکم محافظت 

قضایی دریافت کنند. با شماره 227 938 1800 تماس 
بگیرید یا وب سایت ما را برای یافتن نزدیک ترین خدمات 

بررسی کنید.
 مراکز عدالت اجتماعی 

)Community Justice Centres(
مراکز عدالت اجتماعی یک مرکز حل اختالف رایگان 

به افرادی ارائه می دهد که با دوستان، اعضای خانواده یا 
همسایگان خود اختالف دارند. برای یافتن نزدیک ترین مرکز 
به خودتان، با شماره 777 990 1800 تماس بگیرید یا به 

www.cjc.justice.nsw.gov.au مراجعه کنید.

کتابخانه های عمومی
اطالعات حقوقی در وب سایت »پاسخ های حقوقی را بیابید« 

به نشانی www.legalanswers.sl.nsw.gov.au و در 
کتابخانه های عمومی محلی سراسر NSW موجود است.

Best for Kids وب سایت
وب سایت Best for Kids دارای اطالعات و منابع حقوقی 

برای جوانان و خانواده ها درباره طیف وسیعی از مسائل 
www.bestforkids.org.au :حقوقی است

کجا می توانید ما را پیدا کنید؟
ما در سراسر NSW دفاتری داریم. همچنین از مکان های 

دیگر در کالن شهر و نواحی NSW بازدید می کنیم که 
می توانید در آن ها درباره مشکل حقوقی خود صحبت کنید.

می توانید نزدیک ترین دفتر محلی Legal Aid NSW را در 
www.legalaid. صفحۀ بعد یا در وب سایت ما به نشانی

nsw.gov.au/contact-us  پیدا کنید

13

http://www.cjc.justice.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


دفاتر مساعدت حقوقی نیوساوت ولز

سیدنی مرکزی
323 Castlereagh St

Haymarket 2000

تلفن: 5000 9219 )02(
     :TTY شماره

دفاتر کالن شهر

Bankstown
Level 7, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 

Bankstown 2200

تلفن: 4555 9707 )02(

Blacktown
 Kildare Court, Level 2,

13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148

تلفن: 4800 9621 )02(

Burwood
 Level 4, 74 – 76
 Burwood Road

Burwood 2134
تلفن: 6155 9747 )02(

شماره 
Campbelltown
Suite 1, Level 4, 

171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560

تلفن: 2922 4628 )02(

Fairfield
Suite 1, Level 2,

25 Smart St
Fairfield 2165

تلفن: 3777 9727 )02(

Liverpool 
Level 4, Interdell Centre,  

45 – 47 Scott St

Liverpool 2170

تلفن: 1200 9601 )02(
Parramatta )قانون کیفری(

Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 

Parramatta 2150

تلفن: 6000 9066 )02(
:TTY شماره 

)02( 9678 7538

Parramatta
)قانون خانواده و مدنی(

Level 4, 
128 Marsden St,

Parramatta 2150

تلفن: 1600 9891 )02(

Penrith
NSW Government 

Offices
Level 4, 2-6 Station St 

Penrith 2750 

تلفن: 3077 4732 )02(
Sutherland

Ground Floor,  
Endeavour House,  

3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232

تلفن: 3733 9521 )02(
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دفاتر منطقه ای

 Bourke Legal Aid
 Satellite Office 
 41B Mitchell St

Bourke 2840

تلفن: 2155 6808 )02(
 Broken Hill Legal Aid

 Satellite Office
194 Argent St

Broken Hill 2880

تلفن: 9600 8004 )08(

Coffs Harbour
41 Little St

Coffs Harbour 2450

تلفن: 6651 7899 )02(
Dubbo

64 Talbragar St

Dubbo 2830

تلفن: 4233 6885 )02(
Gosford

92 – 100 Donnison St
Gosford 2250

تلفن: 5611 4324 )02(
Lismore

Level 5, Westlawn 
Building,  

29 Molesworth St 
Lismore 2480 

تلفن: 2082 6621 )02(
Newcastle

)قانون خانواده و مدنی(
Level 2, 51 – 55 Bolton St

Newcastle 2300

تلفن: 5482 4929 )02(
Newcastle

)قانون کیفری(
Level 3, 400 Hunter St

Newcastle 2300

 تلفن: 5482 4929 )02(

Nowra
Level 2, 59 Berry St

Nowra 2541

تلفن: 4351 4422 )02(

Orange
Suite 4, 95 Byng St

Orange 2800

تلفن: 8022 6362 )02(
Port Macquarie

107 William St 
Port Macquarie 2444

تلفن: 1600 5525 )02(
  Riverina Murray– 

Albury
Suite 1A, Level 1,  

520 Swift St
Albury NSW 2640

تلفن: 7200 6020 )02(
Riverina Murray –  

Wagga Wagga 
Ground Floor, 

74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650

تلفن: 6588 6921 )02(

Tamworth
Suite 3, Level 1  

155 Marius St 
Tamworth 2340

 تلفن: 6322 6766 )02( 
Walgett Legal Aid  

Satellite Office
44 Fox Street
Walgett 2832

 تلفن: 8122 6857 )02(

Wollongong
Graovac House,  

73 Church St

Wollongong 2500

 تلفن: 8299 4228 )02(
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این برگه اطالعاتی به عنوان راهنمای عمومی در رابطه با قانون 
در نظر گرفته می شود. نباید به عنوان مشاوره حقوقی به آن اتکا 
کنید و توصیه می کنیم که در مورد شرایط خود یا وکیلی صحبت 

کنید. 
این اطالعات هنگام چاپ درست است، بااین حال ممکن است تغییر 

کند. جهت کسب اطالعات بیشتر با LawAccess NSW به 
شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

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     

 بروشورها را به صورت آنالین از نشانی
www.legalaid.nsw.gov.au/publications سفارش دهید

ما را در رسانه های اجتماعی پیدا کنید:

برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، از طریق شمارۀ 

450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر(، با خدمات 
 Translating and( ترجمه  کتبی و شفاهی

 )Interpreting Service, TIS National
 LawAccess تماس بگیرید و درخواست کنید با

NSW صحبت کنید.

آیا مشکل شنوایی یا گفتاری دارید؟
اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، 

 National Relay( از طریق سرویس رله ملی
Service, NRS( به شمارۀ 677 133 با ما تماس 

 LawAccess NSW بگیرید و درخواست کنید که با
صحبت کنید.

JUL 2021/2021 ژوئیه

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

