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خدمة دعم الطفل 
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مساعدة األشخاص الذين لديهم 

ي دعم األطفال
مشكالت �ف

)
(



ي نيو ساوث ويلز 
تقدم لك هيئة المساعدة القانونية �ف

  Legal Aid NSW Child( لخدمات دعم األطفال
Support Service( مشورة مستقلة مجانية. نحن 

 Services Australia:( لينك ال نشكل جزًءا من سن�ت
الية: لن يقدم  Centrelink( أو دائرة الخدمات االس�ت
دعم الطفل )Child Support( وال نحن معلوماتك 

إىل أي شخص دون إذنك.

من يمكنه الحصول عىل المساعدة؟

ف عليهم تقديم الدعم الماىلي    األبوين الذين يتع�يّ 		■
لألطفال.  

اآلباء الذين يحتاجون الحصول دعم الطفل    	■

ألطفالهم.  

األشخاص الذين يعتنون بأطفال ليسوا أطفالهم      ■
نتيجة أمر من محكمة األرسة أو اتفاق غ�ي رسيمي     
)عىل سبيل المثال، األجداد أو العمات والخاالت    

أو األعمام واألخوال(.  

ي الحصول عىل المساعدة؟
كيف يمكن�ف

ف من الحصول عىل    	إثبات النسب ح�ت تتمكن�ي 	■
دعم الطفل من والد طفلك.  

ائب    الحصول عىل معدل أعىل من إعانة �ف 		■
لينك )Centrelink( إذا كنِت    األرسة من سن�ت  

ف التقدم بطلب للحصول عىل دعم الطفل   تخش�ي  
أو ال يمكنك معرفة والد طفلك أو تحديد مكانه.  

ي ذلك   
■	 أي قضايا تتعلق بدعم الطفل، بما �ف

صعوبات التحصيل والتقييمات واالتفاقيات.  

إجراءات المحكمة حول القضايا القانونية    		■
قة بدعم الطفل.

ّ
المتعل  

ي متابعة قضيتك 
ي بعض الحاالت، مساعدتك �ف

يمكننا، �ف
 )Services Australia( الية مع دائرة الخدمات األس�ت

أو عن طريق الكتابة إىل الوالد اآلخر.



التمثيل لدى الهيئة القضائية أو المحكمة

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من المساعدة، يمكن ألحد محامينا 
ي 

ي المحكمة أو �ف
ا تمثيلك فيما يخص إجراءات الطفل �ف

ً
أحيان

 Administrative Appeals( محكمة االستئناف اإلدارية
Tribunal(. للحصول عىل هذه المساعدة، يجب عليك ملء 

نموذج الطلب “توف�ي المساعدة القانونية”. يمكنك الحصول 
نت أو من مكاتب هيئة  عىل نموذج الطلب من موقعنا عىل اإلن�ت
ي نيو ساوث ويلز )Legal Aid NSW( أو 

المساعدة القانونية �ف
ي المحاكم المحلية. يمكن لموظفينا 

ف �ف ف المنتدب�ي من المحام�ي
ي ملء النموذج.

مساعدتك �ف

. ستنظر  ي النموذج أسئلة عن وضعك الشخيصي والماىلي
يرد �ف

ي 
ي نيو ساوث ويلز )Legal Aid NSW( �ف

هيئة المساعدة القانونية �ف
ف عىل التمثيل من محاٍم.  ك ما إذا كنت ستحصل�ي قضيتك وتخ�ب

ي قضيتك القانونية، 
إذا كنا بالفعل نساعد الطرف اآلخر �ف

ي العثور عىل محاٍم خاٍص.
فسنساعدك �ف

ي رسية تامة.
تذكر، أي محادثات معنا تتّم �ف

ُير�ب االتصال بنا لتحديد موعد ع�ب األرقام:

ي وضواحيها(
9916 9633 02 )سيد�ف

) ي
784 451 1800 )خارج سيد�ف

)Child Support Service( خدمة دعم الطفل

)Legal Aid NSW( ي نيو ساوث ويلز
هيئة المساعدة القانونية �ف

 Level 4, 128 Marsden Street, 
Parramatta NSW 2150

admin.css@legalaid.nsw.gov.au : ي
و�ف يد اإللك�ت ال�ب

ي نيو ساوث ويلز 
تدير هيئة المساعدة القانونية �ف

 Legal Aid NSW Child( لخدمات دعم األطفال
ي 

Support Service( عيادات استشارية ع�ب الهاتف �ف
ف إىل  أوقات محددة كل يوم من أيام األسبوع )من االثن�ي

الجمعة(.

ي ورسي.
موعدك مجا�ف

جم فوري لموعدك. نا إذا كنت بحاجة إىل م�ت أخ�ب



ي القانون. ويجب أال تعتمد 
يعت�ب هذا المنشور دلياًل عاًما �ف

عليه كمشورة قانونية، ونويصي أن تتحدث مع محاٍم حول 
حالتك.

 . المعلومات صحيحة وقت الطباعة، ومع ذلك قد تتغ�ي
للحصول عىل مزيد من المعلومات، ُير�ب االتصال بمؤسسة 

 LawAccess NSW عىل الرقم
.1300 888 529

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

نت عىل  اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

This brochure is also available in Arabic, 
Simplied Chinese and Vietnamese.

 للحصول عىل مزيد من المعلومات حول خدمات 
:Legal Aid NSW

جم فوري، ُير�ب االتصال  إذا كنت بحاجة إىل م�ت
جمة التحريرية والفورية   عىل خدمة ال�ت

 )TIS National( عىل الرقم 450 131 
)من الساعة 9 صباًحا وح�ت الساعة 5 مساًء( 

.Law Access NSW واطلب

ي السماع أو التحدث، 
إذا كنت تجد صعوبة �ف

ُير�ب االتصال عىل خدمة التواصل الوطنية 
)NRS( عىل الرقم 677 133 وطلب هيئة 

 LawAccess  أو زيارة
 www.relayservice.gov.au
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هل تحتاج إىل المساعدة لالتصال بنا؟

ي السماع أو التحدث؟
هل تجد صعوبة �ف


