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உத் முடியும்?
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அன்ா்ட சட்டப் பிரசசலை்கள்  
• ப�ொருட்கள், சேவை்கள் மற்றும் ஒப�ந்தங்கள் குறித்து 

உங்களுவைய உரிவம்கள்

• அ�ரொ்தங்கள், பில்கள் மற்றும் ்கைன்

• பேன்ைர்லிஙக் ேசேரவு்கள் 

• �ொகு�ொடு மற்றும் துன்புறுத்்தல

• சைவையில உங்களுவைய உரிவம்கள்

• பைளிசயற்்றம், �ழுது�ொர்த்்தல, ைொைவ்க அலைது 
அைமொன சிரமங்கள்

• குடிைரவு பிரசேவன்கள்

• மூத்ச்தொவர ்தை்றொன முவ்றயில நைத்து்தல மற்றும் 
ைய்தொனைர்்களின் உரிவம்கள்

• இயற்வ்கப ச�ரழிவு்களுக்குபபின் உ்தவி 
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உங்கள் குடும்ே உ்வில் விரிசல் 
ஏற்ேடும்போது எனை தசய்து
• குழநவ்த்களின் �ரொமரிபபு மற்றும் �ொது்கொபபு

• குழநவ்தக்கு ஆ்தரவு

• பிரிவு மற்றும் விைொ்கரத்து

• ைளர்க்கும்முவ்ற குறித்்த உத்்தரவு்கள் மற்றும் ்தொத்்தொ 
�ொடடியின் உரிவம்கள்

• வீடடு மற்றும் குடும்� ைன்முவ்ற

• குடும்�ச ேசேரவுத் தீர்வுக்்கொன கூடைங்கள் மற்றும் 
ேமரேம் பேய்தல 

• குழநவ்த்களுக்குத் ்தனி பிரதிநிதித்துைம்

உங்களுக்கு சட்டத்து்டன 
பிரசசலை ஏற்ேட்டால் எனை 
தசய்து
• நீதிமன்்றத்தில உ்தவி ப�று்தல

• உங்கள் ையது 18-க்கும் குவ்றைொ்க இருநது, 
உங்களுக்குக் ்கொைலதுவ்றயுைன் பிரசேவன ஏற்�டைொல 

• ஜொமீனுக்கு விண்ணபபித்்தல 

• நீதிமன்்ற விேொரவ்ணக்குச பேலை (ைொக்குறுதி்கள்), 
உங்கள் ைழக்கிற்கு ச�ொதிய ஆ்தொரம் உள்ள்தொ 
என்�வ்த முடிவு பேயை்தற்்கொ்க, உள்ளூர் நீதிமன்்றத்தில 
விேொரவ்ண்கள்

• சிவ்றசேொவைக்கு பேலைக்கூடிய ைொயபபு இருக்கும் 
இைத்தில பிரதிைொ்த விேொரவ்ண்கள் 

• நீதிமன்்ற ்தணைவன்கள் மற்றும் சமலமுவ்றயீடடு 
முடிவு்கள்

எங்கள் பசல்்கள் ேற்றிய பமலும் த்க்ல்்களுக்கு, 
பின்ரும் எங்கள் ்லைத்தளத்லத அணு்கவும்:  
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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எவ்ல்கயாை உதவிலய 
எங்களால் உங்களுக்கு 
்ழங்க முடியும்? 
சட்டம்சார் த்க்ல்்கள் மற்றும் ஆபைாசலை 
நொங்கள் இைைே ேடைம்ேொர் ்த்கைல்கவள ைழஙகுகிச்றொம் 
மற்றும் எங்களொல சிைைவ்க ேடைப பிரசேவன்கள் குறித்து 
ஆசைொேவன ைழங்க முடியும். உங்கள் ேடைப பிரசேவன 
குறித்து ச�சுை்தற்கு 1300 888 529 என்்ற எணணில, 
ைொஅக்்ஸஸ் (LawAccess) NSW-ஐ அவழக்்கவும்.

ததா்டரும் உதவி
ஒரு ைழக்்கறிஞரிைமிருநது உங்களுக்கு ப்தொைர்நது ேடை உ்தவி 
ச்தவைப�டைொல, ‘ேடை உ்தவி ைழங்கலுக்கு’ நீங்கள் விண்ணபபிக்்க 
சைணடும். ேடை உ்தவி ைழங்கல என்�து, லீ்கல எயட NSW-
க்்கொ்க சைவை பேயகின்்ற ஒரு ைழக்்கறிஞர், அலைது நொங்கள் 
�்ணம் ைழஙகும் ஒரு ்தனியொர் ைழக்்கறிஞர், உங்கள் ைழக்கில 
உங்கள் ேொர்�ொ்க ஆஜரொைொர் என்�வ்தக் குறிக்கி்றது. ேடை உ்தவி 
ைழங்கலில அைங்கொ்த, அைர்்கள் பேயயும் எந்தபைொரு �ணிக்கும், 
்தனியொர் ைழக்்கறிஞர் உங்களிைமிருநது ்கடை்ணம் ைசூலிக்்கைொம். 

ேடை உ்தவிக்கு நீங்கள் விண்ணபபிப�்தற்கு முன்ன்தொ்க, நீங்கள் 
ஒரு ைழக்்கறிஞரிைம் ச�சி, ேடை ஆசைொேவன ப�றுைச்த 
சி்றந்தது. உங்கள் ேடைப பிரசேவனயின் ்தன்வம மற்றும் உ்தவி 
ைழங்கலுக்கு நீங்கள் ்தகுதி ப�்றக்கூடுமொ என்�வ்த நீங்கள் 
அறிநது ப்கொள்ை்தற்கு, ைழக்்கறிஞர் ஒருைரொல உ்தை முடியும். 

ேடை உ்தவிக்கு நீங்கள் விண்ணபபிப�்தற்கு ைழக்்கறிஞர் 
ஒருைரொல உ்தை முடியைொம்.

நீதிமன்்றம் பேலை சைணடிய அைசியமின்றி, உங்கள் ேடைப 
பிரசேவனயில உங்களுக்கு உ்தை ைழக்்கறிஞர் ஒருைரொல 
முடியக்கூடும்.

உங்களுக்கு ேடை உ்தவி ைழங்கவை அளிக்்கைொமொ என்�வ்த 
முடிவு பேயயும்ச�ொது, நொங்கள் �ரிசீலிப�வை:

• உங்களுக்கு எ்தற்்கொ்க ேடை உ்தவி ச்தவைப�டுகி்றது

• நீங்கள் என்ன ேம்�ொதிக்கிறீர்்கள், உங்களிைம் 
பேொந்தமொ்க என்ன உள்ளது (இது ைருைொய சேொ்தவன 
என்்றவழக்்கப�டுகி்றது), மற்றும்

• உங்கள் விை்கொரம் எந்த அளவிற்கு ைலிவமயுள்ள்தொ்க 
இருக்கி்றது (இது ்தகுதி சேொ்தவன என்்றவழக்்கப�டுகி்றது) 
என்�து உட�ை, ேடை உ்தவி ைழங்கல நியொயமொன்தொ 
என்�வ்தக் ்கொடடும் மற்்ற ்கொரணி்கள்.

சட்ட உதவி ்ழங்கல் இை்சமாைதல்ை. 
தேரும்ோைாை்ர்்கள், தங்கள் ்ழக்கிற்்காை சட்டச 
தசைவு்களுக்கு ஒரு ேங்களிப்லே தசலுத்த ப்ண்டும்.
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எங்களி்டம் சி்ப்புச சட்ட பசல்்கள் 
உள்ளை

குழ்நலத்களுக்்காை சட்டச பசல் மற்றும் யூத் 
ஹாடலைன

குற்்றவியல ைழக்கு்களில ேம்�ந்தப�டடுள்ள 
குழநவ்த்களுக்கு நொங்கள் ஆசைொேவன ைழஙகுகிச்றொம் 
மற்றும் ஆஜரொகிச்றொம்.  
(02) 8688 3800 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

உங்கள் ையது 18-க்கும் குவ்றைொ்க இருநது, உங்களுக்கு 
அைேரமொன ஆசைொேவன ச்தவைப�டைொல,  
1800 101 810 என்்ற யூத் ஹாடலைனில் அவழக்்கவும். 
திங்கள் மு்தல வியொழன் ைவர ்கொவை 9 மணி மு்தல 
நள்ளிரவு ைவர, பைள்ளி மு்தல ஞொயிறு ைவர மற்றும் 
ப�ொது விடுமுவ்ற நொட்களில 24 மணி சநரமும் இந்த 
ஹொடவைன் இயஙகுகி்றது.

குழ்நலத உதவிச பசல்

பிரிவுக்குபபின் குழநவ்த்களுக்கு நிதியு்தவி ைழங்க 
சைணடியிருக்கும் ப�ற்ச்றொர்்களுக்கும், அத்துைன் 
குழநவ்த்களுக்்கொ்க நிதியு்தவிவயப ப�்ற சைணடிய 
ப�ற்ச்றொர்்கள் மற்றும் �ரொமரிப�ொளர்்களுக்கும்கூை நொங்கள் 
இைைே ஆசைொேவன மற்றும் உ்தவி ைழஙகுகிச்றொம்.  
(02) 9633 9916 அலைது 1800 451 784 (சிடனி ப�ருந்கரப 
�குதிக்கு பைளிசய) என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

ேழஙகுடி (அோரிஜிைல்) சமுதாயங்களுக்்காை 
குடிமுல்க்குரிய சட்டச பசல்

�்ணக் ்கைவை்கள், �ொகு�ொடு, ்கொைலதுவ்றயினருைன் 
பிரசேவன்கள், வீடடுைேதி மற்றும் பேன்ைர்லிஙக் 
பிரசேவன்கள் ஆகியைற்றில எங்களொல உ்தை முடியும்,  
(02) 9219 5057 என்்ற எணணில அலைது 1800 793 017 
என்்ற இைைே எணணில அவழக்்கவும். 
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பேரி்டர் ேதில் சட்டச பசல் 
பு்தர் தீவி�த்து்கள், புயல்கள் அலைது பைள்ளங்களொல 
�ொதிக்்கப�டடுள்ள ந�ர்்களுக்கு, அைர்்களுவைய அன்்றொை 
ேடைப பிரசேவன்களில எங்களொல உ்தை முடியும்.  
1800 801 529 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

குடும்ே ்னமுல்ப் பிரிவு 
நொங்கள், ைழக்்கறிஞர்்கள் மற்றும் ேமூ்கப �ணியொளர்்கள் 
இைம்ப�ற்றுள்ள, குடும்� மற்றும் வீடடு ைன்முவ்ற 
சேவையில நிபு்ணர்்களொசைொம். (02) 9219 6300 என்்ற 
எணணில அவழக்்கவும்.

மைநை ஆபைாசலை பசல்
மனநைம் மற்றும் �ொது்கொைைர் ேடைம் ப்தொைர்�ொன இைைே 
ேடை ஆசைொேவனவய நொங்கள் ைழஙகுகிச்றொம்.  
1300 888 529 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

சில்க் ல்கதி்களுக்்காை சட்டச பசல்
சிவ்றக் வ்கதி்கள் இைைே அவழப�ொ்க, ப�ொது ்தொனியஙகு 
ையல �டடியலின் (CADL) மூைம் ப்தொைர்பு ப்கொள்ளைொம் 
- 11#-ஐ (லீ்கல எயட NSW) அழுத்திவிடடு, சிவ்றக் 
வ்கதி்களுக்்கொன ேடை சேவை சைணடுபமனக் ச்கட்கைொம்.

சிவ்றக் வ்கதி்களின் நண�ர்்கள் மற்றும் குடும்�த்தினர் 
(02) 9219 5000 என்்ற எணணில அவழத்து, சிவ்றக் 
வ்கதி்களுக்்கொன ேடை சேவை சைணடுபமனக் ச்கட்கைொம்.

அ்கதி பசல்
புதி்தொ்க ைநது சேர்நதுள்ள அ்கதி்கள் மற்றும் 
ேமு்தொயத்தினருக்கு, அைர்்களுவைய ேடைப 
பிரசேவன்களில எங்களொல உ்தை முடியும்.  
(02) 8713 6725 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

துல் நிபுணர் ஆபைாசலை பசல்
ச�ொர் வீரர்்கள், இரொணுை உறுபபினர்்கள் மற்றும் 
அைர்்கவளச ேொர்நதுள்ளைர்்கள் ்தங்கள் உரிவம்கவளப 
ப�றுை்தற்கு நொங்கள் உ்தவுகிச்றொம். (02) 9219 5148 
என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

ேணி மற்றும் பமம்ோடடு உத்தரவு பசல்
்தங்கள் அ�ரொ்தங்கவளச பேலுத்்த முடியொ்த ந�ர்்களுக்கு 
நொங்கள் உ்தவுகிச்றொம். �்ணத்திற்குப �திைொ்க, 
ஒபபு்தைளிக்்கப�டடுள்ள பேயல�ொடு்கள் மூைம் அைர்்கள் 
்தங்கள் அ�ரொ்தங்கவளத் தீர்ப�்தற்கு எங்களொல உ்தை 
முடியும். 1300 888 529 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

எங்கள் சி்ப்புச பசல்்கள் அலைத்லதப்  
ேற்றிய பமலும் த்க்ல்்கலள நீங்கள் பின்ரும் எங்கள் 
்லைத்தளத்தில் தே்ைாம்: www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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நீதிமன்த்தில், ேணியிலுள்ள 
்ழக்்கறிஞர்்கள் எங்களி்டம் உள்ளைர்
ஒரு குற்்வியல் வி்்காரம் ததா்டர்ோ்க உள்ளூர் 
நீதிமன்த்திற்கு நீங்கள் தசல்ை ப்ண்டியிரு்நதால், 
நீங்கள் ேணியிலுள்ள ஒரு ்ழக்்கறிஞரி்டம் பேசைாம். 
அைர்்கள் NSW-வில உள்ள ப�ரும்�ொைொன உள்ளூர் 
நீதிமன்்றங்களில இருப�ொர்்கள்.

நீதிமன்்றத்திற்கு பேலைது உங்களுக்கு மு்தல முவ்றயொ்க 
இருநது, நீங்கள் ஒரு �ணியிலுள்ள ைழக்்கறிஞவரப �ொர்க்்க 
விரும்பினொல, நீங்கள் ்கொவை 9 மணிக்கு நீதிமன்்றத்தில 
இருக்்க சைணடும். மு்தல நொளிசைசய �ணியிலுள்ள 
ைழக்்கறிஞரொல உங்கள் ைழக்வ்க ஒரு முடிவுக்குக் ப்கொணடு 
ைர உங்களுக்கு உ்தை முடியொமல ச�ொ்கைொம். உங்கள் 
ைழக்வ்க நீங்கள் ஒத்திவைக்்க சைணடியிருக்்கைொம், 
அ்தொைது, அது இன்பனொரு நொளுக்கு ்தள்ளி வைக்்கப�ைைொம்.

நாங்கள் இை்ச ேயிைரங்கங்கள் மற்றும் 
த்பிைார்்கலள ்ழஙகுகிப்ாம்
ப�ொது மக்்கள், �ள்ளி்கள் மற்றும் ேமு்தொயக் குழுக்்களுக்்கொ்க 
நொங்கள் இைைேப �யிைரங்கங்கள் மற்றும் ்த்கைைளிபபு 
அமர்வு்கவள நைத்துகிச்றொம். 

ேமு்தொயப �ணியொளர்்கள் மற்றும் ப�ொது மக்்களுக்்கொ்கச ேடைப 
பிரசேவன்கள் குறித்து ைவையரஙகு (பைபினொர்)-்கவளயும் 
நொங்கள் நைத்துகிச்றொம். ச்ததி்கள், சநரங்கள் மற்றும் �திவு 
குறித்்த ்த்கைல்களுக்கு பின்ைரும் ைவைத்்தளத்வ்த அணு்கவும்:  
www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops.

எங்களி்டம் இை்ச த்ளியீடு்கள் மற்றும் 
்ளஆதாரங்கள் உள்ளை
உங்கள் ேடைப பிரசேவன்களில உங்களுக்கு உ்தவுை்தற்்கொ்க, 
எங்களிைம் இைைே பைளியீடு்கள், ைவைபயொலி�ரபபு்கள், 
வீடிசயொக்்கள், �ரிமொற்்ற ைழி்கொடைலுைன்கூடிய 
ைழிப�ொவ்த்கள் மற்றும் இ்தர ைளஆ்தொரங்கள் உள்ளன.  

பைளியீடு்கள் மற்றும் இ்தர ைளஆ்தொரங்களுக்கு அணு்கவும்:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

வீடிசயொக்்களுக்கு அணு்கவும்:   
www.youtube.com/LegalAidNSW 

ைவைபயொலி�ரபபு்களுக்கு அணு்கவும்:   
www.legalaidnswcle.podbean.com
ைழி்கொடைலுைன்கூடிய ைழிப�ொவ்த்களுக்கு அணு்கவும்:   
www.legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
எங்கள் பேயதிக்்கடி்தங்களுக்்கொ்க �திவு பேயது 
ப்கொள்ை்தற்கு, அணு்கவும்:  
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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நாங்கள் தசயயாத சிை விஷயங்கள் 
உள்ளை
லீ்கல எயட NSW பேயயொ்த சிை விஷயங்கள் உள்ளன. 
உ்தொர்ணமொ்க, ்தனிப�டை ்கொயம், ைரி அலைது ப்தொழில 
விை்கொரங்களில நொங்கள் ஆசைொேவன ைழஙகுைச்தொ 
அலைது அைர்்களுக்கு நீதிமன்்றத்தில பிரதிநிதித்துைம் 
அளிப�ச்தொ இலவை.

நீங்கள் வ்கது பேயயப�டைொல, நொங்கள் ்கொைல 
நிவையம் ைரசைொ அலைது உங்களுக்குத் ப்தொவைச�சி 
மூைம் ஆசைொேவன ைழங்கசைொ மொடசைொம். இருபபினும், 
நீங்கள் 18 ையதிற்குக் குவ்றைொனைரொ்க இருந்தொல, 
1800 101 810 என்்ற எங்கள் யூத் ஹொடவைனில நீங்கள் 
அவழக்்கைொம்.

பமலும் த்க்ல்்கள் உங்களுக்கு 
எஙகு கில்டக்கும்?
ப்தொைஙகுை்தற்்கொன சி்றந்த இைம் - ைொஅக்்ஸஸ் NSW-
வின் இைைே ப்தொவைச�சி எணவ்ண அவழப�்தொகும் 
- அைர்்களொல உங்களுக்கு உைனடியொ்க உ்தை முடியும். 
அைர்்கள் உங்களுக்கு இைைேத் ்த்கைல்கள் மற்றும் சிை 
நி்கழ்வு்களில உங்கள் ேடைப பிரசேவன குறித்து ேடை 
ஆசைொேவனயும் ைழஙகுைொர்்கள். அலைது அைர்்கள் 
உங்கவள சைப்றொரு சேவைக்குப �ரிநதுவரக்்கைொம்.

நீங்கள் ைொஅக்்ஸஸ் NSW-ஐ 1300 888 529 என்்ற 
எணணில அவழக்்கைொம். www.lawaccess.nsw.gov.au 
என்்ற அைர்்கள் ைவைத்்தளத்வ்தயும் நீங்கள் அணு்கைொம். 

அோரிஜிைல் அனட ்டாரஸ் ஸ்டிதரயட ஐைாண்்டர் 
சர்வீஸஸ் (ேழஙகுடியிைர் மற்றும் ்டாரஸ் ஸ்டதரயட 
தீவு்ாசியின பசல்்கள்) 

நீங்கள் �ழஙகுடியினரொ்கசைொ அலைது ைொரஸ் ஸ்டபரயட  
தீவுைொசியொ்கசைொ இருந்தொல, அவனத்து லீ்கல எயட NSW  
அலுைை்கங்களிைமிருநதும் அலைது அ�ொரிஜினல லீ்கல  
ேர்வீஸ் (ALS)-இைமிருநதும் உங்களொல இைைே உ்தவி ப�்ற  
முடியும். 1800 765 767 என்்ற எணணில ALS-ஐ 
அவழக்்கவும். 

�ழஙகுடியினர் அலைது ைொரஸ் ஸ்டபரயட தீவுைொசி 
ப�ண்கள் மற்றும் குழநவ்த்களும்கூை, 1800 686 587 என்்ற 
எணணில அலைது மு்தல ச்தசிய ப�ண்கள் ேடைத் ப்தொைர்பு 
எண்ணொன (First Nations Women’s Legal Contact 
Line) 1800 639 784-ல விர்ரிங்கொ வ�யொ அ�ொரிஜினல 
விமன்’ஸ் லீ்கல பேன்ைரிைமிருநது உ்தவி ப�்றைொம்.

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

எங்களுைன் ஒரு ேநதிபபு ஏற்�ொடவைச பேயை்தற்்கொ்க, 
உங்கள் பமொழியில ச�சுகின்்ற யொசரனும் உங்களுக்குத் 
ச்தவைப�டுமொனொல, டிரொன்ஸ்சைடடிங அன்ட 
இன்ைர்பிபரடடிங ேர்வீவ்ஸ (TIS) 131 450 என்்ற 
எணணில அவழக்்கவும். உங்கள் ஆசைொேவன அமர்வு 
தினத்்தன்று உங்கள் பமொழியில உங்களுக்கு ஒரு 
பமொழிப�யர்ப�ொளர் ச்தவைப�டைொல, நீங்கள் ேநதிபபு 
ஏற்�ொடவைச பேயயும்ச�ொது எங்களுக்குத் ப்தரிவிக்்கவும். 

நொங்கள் இைைேமொ்க ஒரு பமொழிப�யர்ப�ொளருக்கு ஏற்�ொடு 
பேயசைொம். நீங்கள் நீதிமன்்றம் பேலை்தொ்க இருநது, 
உங்களுக்கு ஒரு பமொழிப�யர்ப�ொளர் ச்தவைப�டைொல, 
ஒருைவர ஏற்�ொடு பேயயும்�டி உங்கள் ேடை உ்தவி 
ைழக்்கறிஞரிைம் ச்கட்கவும்.

்கம்யூனிடடி லீ்கல் தசன்டர்்கள் (CLC)
அவனத்து ைவ்கயொன ேடைப பிரசேவன்களுக்கும், 
இைைே ேடை ஆசைொேவன மற்றும் உ்தவிவய CLC-
க்்கள் ைழஙகுகின்்றன. 1300 888 529 என்்ற எணணில 
அவழக்்கவும் அலைது www.clcnsw.org.au என்்ற 
ைவைத்்தளத்தில உங்கள் �குதியிலுள்ள வமயத்வ்தத் 
ச்தைவும்.

தனியார் ்ழக்்கறிஞர்்கள்

NSW-வின் ேடைச ேங்கம், உங்கள் �குதியிலுள்ள ்தனியொர் 
ைழக்்கறிஞர்்களிைம் உங்கவளப �ரிநதுவரக்்கைொம். 
இைர்்களொல ேடை உ்தவிச சேவைவய சமற்ப்கொள்ளும் 
்தனியொர் ைழக்்கறிஞர்்கவளப �ற்றியும் உங்களுக்குக் 
கூ்ற முடியும். ேடைச ேங்கத்தின் ைழக்்கறிஞர் �ரிநதுவரபபு 
சேவைவய (02) 9926 0300 என்்ற எணணில அவழக்்கவும்.

http://www.clcnsw.org.au
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தேண்்கள் குடும்ே ்னமுல் நீதிமன்ம் ஆபைாசலை 
பசல்்கள் (WDVCAS)
குடும்� ைன்முவ்றவய அனு�வித்து ைரும் ப�ண்கள் 
மற்றும் குழநவ்த்கள் நீதிமன்்றத்திலிருநது ேடைப �ொது்கொபபு 
ப�றுை்தற்கு WDVCAS-்கள் உ்தவுகின்்றன. 1800 938 227 
என்்ற எணணில அவழக்்கவும் அலைது உங்களுக்கு மி்க 
அருகிலுள்ள சேவைக்கு எங்கள் ைவைத்்தளத்வ்தக் ்கொ்ணவும்.

சமுதாய நீதி லமயங்கள்
நண�ர்்கள், குடும்� உறுபபினர்்கள் அலைது அணவை 
அயைொருைன் ேசேரவில உள்ளைர்்களுக்்கொன ஓர் இைைே 
மத்தியஸ்்த சேவைவய ேமு்தொய நீதி வமயங்கள் 
ைழஙகுகின்்றன. உங்களுக்கு அருகிலுள்ள சேவைவயக் 
்கணைறிய, 1800 990 777 என்்ற எணவ்ண அவழக்்கவும் 
அலைது www.cjc.justice.nsw.gov.au என்்ற 
ைவைத்்தளத்வ்த அணு்கவும். 

தோது நூை்கங்கள்
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au-ல இருக்கும் 
ஃவ�ன்ட லீ்கல ஆன்்ஸர்ஸ் (Find Legal Answers) 
ைவைத்்தளத்திலும், NSW முழுைதிலும் உள்ள உள்ளூர் ப�ொது 
நூை்கங்களிலும் ேடைம் ேொர்ந்த ்த்கைல்கள் கிவைக்கின்்றன. 

தேஸ்ட ஃோர் கிடஸ் (Best for Kids) ்லைத்தளம்
பின்ைரும் ப�ஸ்ட ஃ�ொர் கிடஸ் ைவைத்்தளம்,  
இளையதினர் மற்றும் குடும்�ங்களுக்்கொ்க, ஏரொளமொன  
ைவ்க ேடைப பிரசேவன்களுக்்கொன ேடைம் ேொர்ந்த 
்த்கைல்கள் மற்றும் ைளஆ்தொரங்கவளக் ப்கொணடுள்ளது:  
www.bestforkids.org.au

எங்கலள நீங்கள் எஙகு 
்காணைாம்?
NSW முழுைதிலும் எங்களுக்கு அலுைை்கங்கள் உள்ளன. 
உங்களுவைய ேடைப பிரசேவனவயக் ்கைந்தொசைொசிப�்தற்கு 
ஏதுைொ்க நொங்கள் ப�ருந்கர மற்றும் மணைை NSW-வில 
உள்ள அவமவிைங்களுக்கும் ைருவ்க புரிகிச்றொம். 

உங்களுக்கு மி்கவும் அருகிலுள்ள லீ்கல எயட NSW 
அலுைை்கத்வ்த நீங்கள் அடுத்்த �க்்கத்தில ்கொ்ணைொம் 
அலைது எங்கள் ைவைத்்தளத்வ்த நீங்கள் அணு்கைொம்: 
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

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
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லீ்கல் எயட NSW அலு்ை்கங்கள் 

தசனடரல் சிடனி 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

தமடபராோலிட்டன 
(தேருந்கரம்) 
அலு்ை்கங்கள்

பேஙக்ஸ்்டவுன 
Level 7, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 
Bankstown 2200
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9707 4555

ப்ளாக்்டவுன 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9621 4800

ேர்வுட 
Level 4, 74 – 76  
Burwood Road  
Burwood 2134
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

்காம்ப்தேல்்டவுன 
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4628 2922

ஃபேர்ஃபீல்ட 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9727 3777

லி்ர்பூல் 
Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9601 1200

ேரமட்டா  
(குற்்வியல் சட்டம்)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

ேரமட்டா (குடும்ே மற்்ம் 
தோதுவியல் சட்டம்)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9891 1600

தேனரித் 
NSW Government 
Offices
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4732 3077

சதர்பைண்ட 
Ground Floor, Endeavour 
House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
ப்தொவைச�சி:  
(02) 9521 3733
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மண்்டை அலு்ை்கங்கள் 
(Regional Offices)

ேர்க் லீ்கல் எயட 
சாடடிலைட ஆஃபீஸ்
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6808 2155

ப்தராத்கன ஹில் லீ்கல் 
எயட சாடடிலைட ஆஃபீஸ்
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
ப்தொவைச�சி:  
(08) 8004 9600 

்காஃப்ஸ் ஹார்ேர் 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6651 7899

்டப்போ 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6885 4233

ப்காஸ்ஃபோர்டு 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4324 5611

லிஸ்பமார் 
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6621 2082

நியூப்கஸில் (குடும்ே 
மற்்ம் தோதுவியல் சட்டம்)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4929 5482

நியூப்கஸில்  
(குற்்வியல் சட்டம்)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4929 5482

பநாரா 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4422 4351

ஆரஞ்ச 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6362 8022

போர்ட தமக்கு்ாரி 
107 William St 
Port Macquarie 2444
ப்தொவைச�சி:  
(02) 5525 1600

ரி்ரிைா முர்பர - ஆல்ேரி
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6020 7200

ரி்ரிைா முர்பர –  
்ா்கா ்ா்கா 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6921 6588

்டாம்த்ார்த் 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6766 6322

்ால்த்கட லீ்கல் எயட 
சாடடிலைட ஆஃபீஸ்
44 Fox Street
Walgett 2832
ப்தொவைச�சி:  
(02) 6857 8122

த்ால்தைாஙத்காங 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
ப்தொவைச�சி:  
(02) 4228 8299
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இவபைளியீடு, ேடைத்திற்்கொன ஒரு ப�ொது 
ைழி்கொடைல ஆகும். ேடை ஆசைொேவனயொ்க நீங்கள் 
அவ்தச ேொர்நதிருக்்கக்கூைொது மற்றும் உங்கள் 
சூழ்நிவை குறித்து நீங்கள் ஒரு ைழக்்கறிஞரிைம் ச�ே 
சைணடும் என்று நொங்கள் �ரிநதுவரக்கிச்றொம்.

அசசிடும்ச�ொது இத்்த்கைல்கள் ேரியொனவையொ்க 
இருந்தொலும், அது மொ்றக்கூடும். சமலும் 
்த்கைல்களுக்கு, 1300 888 529 என்்ற எணணில 
ைொஅக்்ஸஸ் NSW-ஐ ப்தொைர்பு ப்கொள்ளவும்.

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

பின்ைரும் ைவைத்்தளத்தில வ்கசயடு்கவள ஆர்ைர் 
பேயயவும்: www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

சமூக ஊடகஙகளில் எஙகளைக் காணவும் 

எஙகளைத் த�ாடர்பு தகாள்வ�ற்கு உஙகளுக்கு 
உ�வி த�ள்வயா? 

உங்களுக்கு ஒரு பமொழிப�யர்ப�ொளர் 
ச்தவைப�டைொல, டிரொன்ஸ்சைடடிங அன்ட 
இன்ைர்பபரடடிங ேர்வீஸ் (TIS சநஷனல)–ஐ 
131 450 என்்ற எணணில (்கொவை 9 மணி 
மு்தல மொவை 5 மணி ைவர) ப்தொைர்பு 
ப்கொணடு, ைொஅக்்ஸஸ் NSW-ஐ ச்கட்கவும்.

உஙகளுக்குக் தகட்பது அல்்லது த்பசு்வது சிரமமாக 
உளை�ா?

உங்களுக்குக் ச்கட�தில அலைது ச�சுைதில 
சிரமம் இருந்தொல, 133 677 என்்ற எணணில 
சநஷனல ரிசை ேர்வீஸ் (NRS) மூைம் எங்கவள 
அவழத்து, ைொஅக்்ஸஸ் NSW-ஐ ச்கட்கவும்.

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

