
ArabicLegal Aid NSW – How we can help you

 كيف يمكننا 
مساعدتك 

 المساعدة عن
 طريق الهاتف أو 
عبر اإلنترنت

 معلومات قانونية 
مجانية

المساعدة على التعامل مع 
المشكالت القانونية اليومية

محامون متمرسون مستعدون 
لالستماع لك

المساعدة في المحكمة



ما المشكالت القانونية التي يمكننا 
مساعدتك بشأنها؟

المشكالت القانونية اليومية
• حقوقك بشأن السلع والخدمات والعقود

• الغرامات والفواتير والدين
Centrelink نزاعات •

• التمييز والتحرش
• حقوقك في العمل

• الصعوبات التي تواجهك في مسائل نزع الملكية أو  
اإلصالحات أو الرهن  

• مشكالت الهجرة
• إيذاء المسنين وحقوق كبار السن

• المساعدة بعد حدوث كوارث طبيعية
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ما تفعله عند حدوث تفكك في العالقة 
األسرية

رعاية األطفال وحمايتهم  •
دعم الطفل  •

االنفصال والطالق  •
طلبات رعاية األطفال وحقوق األجداد  •

العنف األسري والمنزلي  •
اجتماعات لحل النزاعات األسرية وخدمات الوساطة  •

التمثيل المنفصل للطفل  •

ماذا تفعل عند مخالفة القانون
الحصول على مساعدة داخل المحكمة  •

إذا كنت دون الثامنة عشر ولديك مشكلة مع الشرطة  •
طلب الكفالة  •

جلسات االستماع في المحكمة المحلية إذا كان هناك دليل    •
كاٍف في قضيتك يستدعي محاكمتك )حاالت اإليداع    

بالسجن(  
جلسات االستماع للدفاع عند احتمال التعرض للسجن  •

األحكام القضائية وقرارات االستئناف  •

للحصول على مزيد من المعلومات عن خدماتنا، تفضل بزيارة 
  www.legalaid.nsw.gov.au  موقعنا اإللكتروني
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 ما نوع المساعدة الذي يمكننا 
تقديمه لك؟

المعلومات والمشورة القانونية

نقدم معلومات قانونية مجانية ويمكننا تقديم المشورة بشأن بعض 
 LawAccess NSW المشكالت القانونية. يُرجى االتصال بخدمة

على الرقم 529 888 1300  للتحدث بشأن مشكلتك القانونية.

المساعدة الدائمة
إذا كنت تحتاج إلى مساعدة قانونية دائمة من محاٍم، فعليك التقدم 

بطلب الحصول على "منحة المساعدة القانونية". ويعني الحصول 
على منحة المساعدة القانونية قيام أحد المحامين العاملين في خدمة 

 ،)Legal Aid NSW( المساعدة القانونية في نيو ساوث ويلز
أو محام خاص مدفوع األجر من قبلنا بتمثيلك في قضيتك. ويمكن 

للمحامي الخاص أن يتقاضى منك الرسوم مقابل أي عمل يقوم به ال 
تشمله منحة المساعدة القانونية.

من األفضل التحدث إلى محاٍم والحصول على مشورة قانونية قبل 
التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية. يمكن ألي محاٍم أن 

يساعدك على معرفة طبيعة مشكلتك القانونية وإذا ما كنت مؤهالً 
للحصول على منحة المساعدة.

قد يكون المحامي قادًرا على مساعدتك على التقدم بطلب للحصول 
على مساعدة قانونية.

قد يكون المحامي قادًرا على مساعدتك على التعامل مع مشكلتك 
القانونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.

عند اتخاذ القرار بإعطائك منحة المساعدة القانونية، نضع ما يلي في 
االعتبار:

ما تريد الحصول على مساعدة قانونية بشأنه  •
ما تربحه وما تملكه )ويسمى ذلك باستطالع الموارد المالية(  •
عوامل أخرى تبين إذا ما كان هناك سبٌب منطقي للحصول     •
على منحة المساعدة القانونية، ويشمل ذلك مدى قوة قضيتك     

)استطالع االستحقاق(  

منحة المساعدة القانونية ليست مجانية. يتعين على معظم 
األشخاص سداد نسبة من التكاليف القانونية لقضيتهم.
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لدينا خدمات قانونية متخصصة
الخدمة القانونية لألطفال والخط الساخن للشباب

نقدم المشورة لألطفال المتورطين في قضايا جنائية ونمثلهم. اتصل 
على الرقم 3800 8688 )02(.

إذا كنت دون الثامنة عشر وتحتاج لمشورة عاجلة، فاتصل على 
الخط الساخن للشباب على الرقم 810 101 1800. الخط الساخن 

متاح من اإلثنين إلى الخميس من التاسعة صباًحا إلى منتصف 
الليل، ومن الجمعة إلى األحد وفي اإلجازات العامة على مدار 24 

ساعة.

خدمة دعم الطفل
نقدم المشورة والمساعدة مجانًا لآلباء الملزمون بدفع دعم مالي 

لألطفال بعد االنفصال، وكذلك لآلباء ومقدمي الرعاية الذين يتلقون 
أو ينبغي أن يتلقوا دعًما ماليًا لألطفال.

اتصل على الرقم 9916 9633 )02( أو 784 451 1800 
)خارج منطقة سيدني الحضرية(.

خدمة القانون المدني للسكان األصليين
يمكننا مساعدتك بشأن المخاوف المتعلقة بالمال، والتمييز، 

والمشكالت مع الشرطة، ومشكالت السكن وCentrelink. اتصل 
 على الرقم 5057 9219 )02( أو اتصل مجانًا على الرقم 

.1800 793 017
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الخدمة القانونية لالستجابة للكوارث
يمكننا مساعدة األشخاص المتضررين من حرائق الغابات أو 

العواصف أو الفيضانات على التعامل مع مشاكلهم القانونية اليومية. 
اتصل على 529 801 1800.

وحدة العنف المنزلي
 نحن خدمة متخصصة في قضايا العنف المنزلي واألسري 

 تضم محامين وأخصائيين اجتماعيين. اتصل على
.)02( 9219 6300

خدمة الدفاع عن الصحة النفسية
نقدم مشورة قانونية مجانية حول قانون الحضانة والصحة النفسية. 

اتصل على 529 888 1300.

الخدمة القانونية للمسجونين
يمكن للمسجونين االتصال بنا على قائمة االتصال التلقائي العامة 

)CADL( في صورة اتصال مجاني، ما عليك سوى الضغط 
على #11 )خدمة المساعدة القانونية في والية نيو ساوث ويلز( 

واالستفسار عن الخدمة القانونية للمسجونين.

 يمكن ألصدقاء المسجونين وأسرهم االتصال على الرقم
5000 9219 )02( واالستفسار عن الخدمة القانونية 

للمسجونين.

الخدمة الخاصة بالالجئين
يمكننا مساعدة الالجئين والجاليات ممن وصلن حديثًا للتعامل مع 

مشكالتهم القانونية. اتصل على 6725 8713 )02( .

خدمة الدفاع عن المحاربين القدامى
نساعد قدامى المحاربين وأفراد قوات الدفاع وعائالتهم للحصول 

على المستحقات. اتصل على 5148 9219 )02(.

الخدمة الخاصة بأوامر العمل والتحسين الذاتي
نساعد من ال يستطيعون دفع غراماتهم، ويمكننا كذلك مساعدة 

األشخاص على سداد غراماتهم من خالل أنشطة معتمدة بدالً من 
دفع المال. اتصل على 529 888 1300.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن جميع خدماتنا 
 المتخصصة على موقعنا اإللكتروني
www.legalaid.nsw.gov.au۔
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لدينا محامين مناوبين في المحكمة
إذا كان عليك المثول أمام محكمة محلية بسبب مسألة جنائية، 

فيمكنك التحدث مع محام مناوب. إنهم متاحون في معظم المحاكم 
المحلية في نيو ساوث ويلز.

إذا كانت هذه المرة األولى التي تمثل فيها أمام المحكمة وتريد 
مقابلة محام مناوب، فيتعين عليك الحضور إلى المحكمة قبل 

الساعة التاسعة صباًحا. قد ال يكون المحامي المناوب قادًرا على 
مساعدتك إلنهاء قضيتك في اليوم األول. قد تحتاج إلى تأجيل 

القضية، وهو ما يعني تأجيلها إلى يوم آخر

نقدم ورش عمل وندوات عبر اإلنترنت مجانًا
نقوم بإعداد ورش عمل وجلسات تثقيفية للعامة وللمدارس والفئات 

المجتمعية مجانًا. 

نقوم أيًضا بعمل ندوات عبر اإلنترنت حول القضايا القانونية 
للعاملين المجتمعيين وللعامة. تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/
workshops للحصول على معلومات عن التواريخ واألوقات 

والتسجيل.

لدينا موارد ومنشورات مجانية
لدينا منشورات وتدوينات صوتية )بودكاست( وفيديوهات 

ومسارات إرشادية تفاعلية وموارد أخرى مجانية لمساعدتك على 
التعامل مع مشكلتك القانونية.

للحصول على المنشورات وغيرها من الموارد، تفضل بزيارة: 
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications

 للحصول على مقاطع فيديو يمكنك زيارة: 
www.youtube.com/LegalAidNSW

للحصول على التدوينات الصوتية )البودكاست(، تفضل بزيارة:
www.legalaidnswcle.podbean.com

للحصول على المسارات اإلرشادية التفاعلية، تفضل بزيارة:
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

لالشتراك في رسائلنا اإلخبارية، تفضل بزيارة:
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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هناك بعض األمور ال نقوم بها؟
هناك بعض األشياء التي ال تقدمها خدمة المساعدة القانونية في 

والية نيو ساوث ويلز. على سبيل المثال، ال نقدم المشورة أو نمثل 
األشخاص داخل المحكمة فيما يخص اإلصابة الشخصية واألمور 

المتعلقة بالضرائب والعمل.

 ال نقوم أيًضا بالحضور في أقسام الشرطة أو تقديم المشورة 
الهاتفية لك إذا ما تم اعتقالك. ورغم ذلك، إذا كنت دون الثامنة عشر 

 يمكنك االتصال بالخط الساخن للشباب بالرقم
.1800 101 810

 أين يمكنك الحصول على مزيد من 
المعلومات؟

 أفضل فرصة للبدء هي عبر االتصال بخط المساعدة الهاتفي 
المجاني لخدمة LawAccess NSW والتي يمكنها مساعدتك على 

 الفور. ستقدم لك معلومات مجانية وفي بعض الحاالت، 
 مشورة قانونية حول مشكلتك القانونية، أو قد تحيلك إلى خدمة 

أخرى.
 يمكنك االتصال بخدمة LawAccess NSW على الرقم 

529 888 1300. كما يمكنك زيارة موقعها اإللكتروني على 
www.lawaccess.nsw.gov.au

 الخدمات المقدمة للسكان األصليين أو مواطني جزر مضيق 
توريس

إذا كنت من السكان األصليين أو مواطني جزر مضيق توريس، 
فيمكنك طلب المساعدة المجانية من جميع مكاتب خدمة المساعدة 

القانونية في والية نيو ساوث ويلز أو هيئة الخدمات القانونية للسكان 
األصليين )ALS(. اتصل بهيئة الخدمات القانونية للسكان األصليين 

على الرقم 767 765 1800.

يمكن للنساء واألطفال من السكان األصليين ومواطني جزر مضيق 
توريس الحصول على المساعدة من مركز ويرينجا بايا للخدمات 

القانونية المخصصة للنساء من السكان األصليين عبر االتصال بالرقم 
587 686 1800 أو خط االستشارات القانونية المخصص لنساء 

األمم األولى على الرقم 784 639 1800.

خدمات المترجم الفوري
إذا كنت بحاجة إلى شخص يتحدث لغتك لمساعدتك على تحديد موعد 

 معنا، فاتصل بخدمة الترجمة التحريرية والفورية على الرقم 
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450 131. وإذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري في لغتك في 
يوم جلسة مشورتك، أخبرنا عند تحديد الموعد وسنجهز لك 
مترجًما فوريًا مجانًا. إذا كنت ستذهب إلى المحكمة وكنت 

بحاجة إلى مترجم فوري، فاطلب من محامي هيئة المساعدة 
القانونية الخاص بك تجهيز مترجم لك.

)CLC(  المراكز القانونية المجتمعية
تقدم المراكز القانونية المجتمعية المشورة القانونية المجانية 

وتقدم المساعدة بشأن جميع أنواع المشكالت القانونية. اتصل 
على الرقم 529 888 1300 أو ابحث عن مركز في منطقتك 

.www.clcnsw.org.au عبر الموقع اإللكتروني

المحامون الخصوصيون
يمكن لنقابة المحامين بوالية نيو ساوث ويلز أن تحيلك إلى 

المحامين الخصوصيين في منطقتك. كما يمكنها تقديم معلومات 
عن المحامين الخصوصيين الذين يقومون بأعمال المساعدة 

القانونية. اتصل بخدمة اإلحالة إلى محامي بنقابة المحامين على 
الرقم 0300 9926 )02(.
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خدمات الدفاع أمام المحكمة في حاالت العنف المنزلي ضد المرأة
 تساعد خدمات الدفاع أمام المحكمة في حاالت العنف المنزلي ضد 
المرأة )WDVCAS( السيدات واألطفال الذين يعانون من العنف 

المنزلي في الحصول على الحماية القانونية من المحكمة. اتصل 
على الرقم 227 938 1800 أو راجع موقعنا اإللكتروني لتجد 

أقرب مركز منك لهذه الخدمة.

مراكز العدالة المجتمعية
توفر مراكز العدالة المجتمعية خدمة الوساطة المجانية لألشخاص 
المتنازعين مع األصدقاء أو أفراد العائلة أو الجيران. للعثور على 

مركز بالقرب منك، اتصل على الرقم 777 990 1800 أو تفضل 
.www.cjc.justice.nsw.gov.au بزيارة الموقع اإللكتروني

المكتبات العامة
تتوفر معلومات قانونية على موقع "العثور على إجابات قانونية" 

 )Find Legal Answers ( على الرابط 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au  ومن خالل المكتبات 

العامة بجميع أنحاء نيو ساوث ويلز.

)Best for Kids( موقع بيست فور كيدز

يوفر موقع بيست فور كيدز اإللكتروني معلومات وموارد قانونية 
 للشباب والعائالت على نطاق واسع من القضايا القانونية:  

www.bestforkids.org.au

أين يمكنك العثور علينا؟
لدينا مكاتب في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. نزور أيًضا المواقع 

الموجودة في المناطق الحضرية واإلقليمية في نيو ساوث ويلز حيث 
يمكنك مناقشة مشكلتك القانونية.

يمكنك العثور على أقرب مكتب من مكاتب خدمة المساعدة القانونية 
في والية نيو ساوث ويلز في الصفحة التالية أو على موقعنا 

www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us :اإللكتروني

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


مكاتب خدمة المساعدة القانونية في والية نيو ساوث ويلز
سيدني سنترال

323 Castlereagh St
Haymarket 2000

هاتف:  5000 9219 )02(
التواصل باستخدام TTY )المبرقة 

الكاتبة(: 5126 9219 )02( 

مكاتب العاصمة
بانكستاون

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

Bankstown 2200

هاتف: 4555 9707 )02(

بالكتاون
 Kildare Court, Level 2,

13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148

هاتف: 4800 9621 )02(

بنريث
 Level 4, 74 – 76 Burwood

Road Burwood 2134

هاتف: 6155 9747 )02(
التواصل باستخدام TTY )المبرقة 

الكاتبة(: :0214 9747 )02(

كاملبتاون
Suite 1, Level 4, 

171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560

هاتف: 2922 4628 )02(

فيرفيلد
Suite 1, Level 2, 

25 Smart St
Fairfield 2165

هاتف: 3777 9727 )02(

ليفربول
Level 4, Interdell Centre,  

45 – 47 Scott St

Liverpool 2170

هاتف: 1200 9601 )02(

باراماتا )القانون الجنائي(
Parramatta Justice Precinct, 

Level 1,  
160 Marsden St 

Parramatta 2150

هاتف: 6000 9066 )02(
التواصل باستخدام TTY )المبرقة 
الكاتبة( : 7538 9687 )02(        

باراماتا )قانون األسرة والقانون 
المدني(

Level 4,  
128 Marsden St, 

Parramatta 2150

هاتف: 1600 9891 )02(

بنريث
مكاتب حكومة نيو ساوث ويلز
Level 4, 2-6 Station St 

Penrith 2750 

هاتف: 3077 4732 )02(

ساذرالند
الطابق األرضي،

Endeavour House, 
3 – 5 Stapleton Avenue

Sutherland 2232

هاتف: 3733 9521 )02(
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المكاتب اإلقليمية
 Bourke Legal Aid 

 المكتب الفرعي 
 41B Mitchell St

Bourke 2840

هاتف: 2155 6808 )02(
 Broken Hill Legal Aid

 المكتب الفرعي 
Argent St 194

Broken Hill 2880

هاتف: 9600 8004 )08(

کافس ہاربر
41 Little St

Coffs Harbour 2450

هاتف: 6651 7899 )02(

دوبو
64 Talbragar St

Dubbo 2830

هاتف: 4233 6885 )02(

غوسفورد
92 – 100 Donnison St

Gosford 2250

هاتف: 5611 4324 )02(

ليزمور
Level 5, Westlawn 

Building,  
29 Molesworth St  

Lismore 2480 

هاتف: 2082 6621 )02(

نيوكاسل )قانون األسرة 
والقانون(

Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300

هاتف: 5482 4929 )02(

نيوكاسل )القانون الجنائي(
Level 3, 400 Hunter St

Newcastle 2300

هاتف: 5482 4929 )02(

ناورا
Level 2, 59 Berry St

Nowra 2541

هاتف: 4351 4422 )02(

أورانج
Suite 4, 95 Byng St

Orange 2800

هاتف: 8022 6362 )02(

بورت ماكواري
107 William St 

Port Macquarie 2444

هاتف: 1600 5525 )02(
Riverina Murray –  

Albury
Suite 1A, Level 1,  

520 Swift St
Albury NSW 2640

هاتف: 7200 6020 )02(
Riverina Murray –  

Wagga Wagga 
الطابق األرضي،

74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650

هاتف: 6588 6921 )02(

تامورث
Suite 3, Level 1  

155 Marius St 
Tamworth 2340

هاتف: )02( 6766 6322 
 Walgett Legal Aid 

 المكتب الفرعي 
Fox Street 44
Walgett 2832

هاتف: 8122 6857 )02(

ولونغونغ 
Graovac House,  

73 Church St

Wollongong 2500

هاتف: 8299 4228 )02(
15
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هذا المنشور هو دليل عام للقانون، وال يجب االعتماد عليه 
كمشورة قانونية، وننصحك بالتحدث إلى محاٍم حول وضعك. 

المعلومات صحيحة وقت طباعتها، ومع ذلك قد تتغير. لمزيد من 
 المعلومات، اتصل بخدمة LawAccess NSW على 

.1300 888 529

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     

اطلب الكتيبّات عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني ۔
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications

يمكنك الوصول إلينا من خالل وسائل التواصل االجتماعي

هل تحتاج إلى مساعدة للتواصل معنا؟
إذا كنت بحاجة لمترجم فوري، فيُرجى االتصال بخدمة 
الترجمة التحريرية والشفهية )TIS National( على 
 الرقم 450 131 )من الساعة 9 صباًحا وحتى الساعة 

 5 مساًء( وطلب التحدث إلى خدمة 
.LawAccess NSW

هل تواجه صعوبة في السمع أو التحدث؟
إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، فيُرجى 

ل الوطني   االتصال بخدمة الُمرّحِ
 )National Relay Service( على الرقم 

677 133 وطلب التحدث إلى LawAccess NSW.۔
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