
ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � သင့်�ကုျွ့�  
ဘယ်လုို့�ကျွညူီပီေးပ်းန်ု့�င့်မုလိုဲ

ဖု�နု်းးန်ုငှ့်ု�   
အွနုွ်းလို့�င့်းုမှတို့စ်ဆုင့်ု�   

ကျွညူီပီေးပ်းခြ�င့်းု

ဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာ  
အွ�ျကျွအုွလိုကျွမုျား  

အွ�မဲ�ပေးပ်းခြ�င့်းု

ပေးန်း �စ်ဉ် ဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာခြပ်ဿန်းာများကျွ့�  
ကျွညူီပီေးပ်းခြ�င့်းု

သင့်ု�အွသကံျွ့� န်းားဆင့်ပုေးပ်းပြီးပီ်း  
အွပေးတို့ွ�အွကြုံကျွ�ံရ့ှှိသညီု� ပေးရှှိ�ပေးန်းများ

တို့ရာားရံုံး�းတို့ငွ့် ုကျွညူီပီေးပ်းခြ�င့်းု

Legal Aid NSW – How we can help you Burmese 



ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � သင့်�ကုျွ့�  
ကျွညူီပီေးပ်းန်ု့�င့်သုညီ� ုဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာ
ခြပ်ဿန်းာပေးတို့ကွျွ ဘာပေးတို့လွို။ဲ 
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ပေးန်း �စ်ဉ် ဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာခြပ်ဿန်းာများ 
• ကုုန်ပ်စ္စစည်း�်များ�း�၊ ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားုများ�း�နှငှ်် ်စ္စးချု��ပ်စ္စးတန်�်များ�း� နှငှ်််

ပတ်သကု်သည်း် ်သင််လ်ုုပ်ပုုင်ခ်ျုွင််မ်ျား�း�

• ဒဏ်ဆ်ောင်မွျား�း�၊ ကု�သင််ဆ်ောင်မွျား�း�နှငှ်် ်အဆော�ကု�

• Centrelink အငြင်င်�်ပွး�များုများ�း� 

• ချုွ�ငြချုး��ကု်�ငံြချုင်�်နှငှ်် ်ဆောနှးှင််ယ်ှှကုင်ြချုင်�်

• လုုပ်င်န်�်ချုွင်အ်တွင်�် သင််လ်ုုပ်ပုုင်ခ်ျုွင််မ်ျား�း�

• နှငှ်ထ်ုတုင်ြချုင်�်၊ ငြပ�ငြပင်င်ြချုင်�်၊ င်းှ�ရမ်ျား�ငြချုင်�် သုုမ်ျားဟုုတ ်
အဆောပါင်စ်္စးချု��ပ်�ုငု်ရ်း အချုကု်အချု�များ�း�

• လုူဝင်မ်ျားကုြီးကုး�ကြကုပ်ဆောရ��ုငု်ရ်း ငြပဿန်းများ�း�

• သကုက်ြီးကုး�ရွယှ်အုု ညှ်းဉ်း�ပန်�်နှှပ်ုစ္စကု်များုနှငှ်် ်သကုက်ြီးကုး�ရွယှ်အုုများ�း�၏ 
အချုွင််အ်ဆောရ�များ�း�

• သဘားဝ ဆောဘာ�အနှတရးယှင်ြ�စ်္စပ�ကုပ်ြီးပး�ဆောန်းကု် ဆောပ�သည်း် ်အကုူအည်းး 
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သင့်�မ့ုသားစ်�ဆကျွဆုပံေးရား ပြီးပ့်�ကျွွသဲာွးသညီ�ု
အွ�ါ သင့်ဘုာလို�ပု်မလိုဲ
• ကုဆောလု�များ�း�ကုုု ဆောစ္စးင််ဆ်ော�ှးကု်ဆောပ�ငြချုင်�်နှငှ်် ်ကုးကုွယှ်ဆောပ�

ငြချုင်�်

• ကုဆောလု�သငူ်ယှ် ဆောထုးကုပံ််ဆောရ� 

• ကုွ�ကုွးငြချုင်�်နှငှ်် ်ကုွး�ှင်�်ငြချုင်�်

• မုျားဘာအုပ်ထုနု်�်ငြချုင်�်�ုငု်ရ်း အမုျားန် ်မ်ျား�း�နှငှ်် ်ဘာု�ုဘားွ�များ�း�၏ 
အချုွင််အ်ဆောရ�များ�း�

• အမ်ုျားတွင်�်နှငှ်် ်မုျားသး�စ္စု အကြကုမ်ျား��ကု်များု

• မုျားသး�စ္စု အငြင်င်�်ပွး�များု ဆောငြ��ှင်�်ဆောရ� အစ္စည်း�်အဆောဝ�များ�း�နှငှ်် ်��န်ဆ်ောငြ�
ဆောပ�ငြချုင်�်

• ကုဆောလု�သငူ်ယှ်များ�း�အတကွု် သး�ငြချုး�ကုုုယှစ်္စး�လုှယှင်ြပ�လုုပ်ဆောပ�
ငြချုင်�်

သင့် ုဥပ်ပေးေန်ုငှ့်� ုပြီးင့်ိစ့်နုွ်းးသညီ�အုွ�ါ ဘာလို�ပု်ရာ
မလိုဲ
• တရး�ရုံုံး�တွင် ်အကုူအည်းးရယှငူြချုင်�်
• အကုယှ်၍ သင်သ်ည်း ်အသကု် 18 နှစ်ှ္စဆောအးကုင်ြ�စ်္စပြီးပး� ရ�နှငှ်် ်

ငြပဿန်းတကု်လုှင် ်

• အးများချုံ ဆောလုှးကုထ်ုး�ငြချုင်�် 

• သင််အ်များုကုုု စ္စစ်္စဆော��ရန်အ်တွကု် သကု်ဆောသချုုုင်လ်ုံုများု�ှုများ�ှု �ံ�ုငြ�တ်
ရန် ်ဆောဒသတွင်�်တရး�ရုံုံး�တွင် ်ကြကုး�န်းငြချုင်�်များ�း� (အကု�ဉ်း�ဆောထုးင််
သုု ် ပုု ်ငြချုင်�်)

• ဆောထုးင်က်ု�နှုငု်ဆ်ောငြချု�ှုသည်း် ်အများကုြကုး�န်းငြချုင်�်များ�း�အတွကု ်
ထုဆုောချု�လုားတင်င်ြချုင်�် 

• တရး�ရုံုံး�စ္စးရင်ခ်ျု�ကု်ချု�များုများ�း�နှငှ်် ်အသန်း�ချုံလုား �ံ�ုငြ�တ်ချု�ကု်များ�း�

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �၏ဝနု်းပေးဆာင့်မုုများန်ုငှ့်ု�ပ်တို့သုကျွပုြီးပီ်း ပေးန်းာကျွထုပု်
အွ�ျကျွအုွလိုကျွမုျား သရ့ှ့ှိလို့�ပ်ါကျွ ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �၏ ဝကျွဘုဆု့�ေ ု
www.legalaid.nsw.gov.au သ့� � ဝင့်ပုေးရာာကျွကုြုံကျွညီု�ရုုံးပ်ါ

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


4

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � သင့်�ကုျွ့� ဘယ်လုို့�အွကျွအူွညီီ
ပေးတို့ ွပေးပ်းန်ု့�င့်သုလို။ဲ 
ဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာ အွ�ျကျွအုွလိုကျွမုျားန်ုငှ့်ု� အွကြုံကျွခံြပ်��ျကျွ ု
ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်အချုများ�ဥ်ပဆောဒ�ုငု်ရ်းသတင်�်အချု�ကုအ်လုကုမ်ျား�း� ငြပင်�်င်ဆ်ောပ�
ပြီးပး� အချု�ု��ဆောသးဥပဆောဒဆောရ�ရးငြပဿန်းများ�း�နှငှ်် ်ပတသ်ကု၍် အကြကုဉံားဏ်မ်ျား�း�ဆောပ�
နှုငု်ပ်ါသည်း။် သင်၏်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းငြပဿန်းများ�း�ကုု ုဆော��ွဆောနှ�ွဆောငြပး�ုရုန် ် 
1300 888 529 ငြ�င်် ်LawAccess NSW သုု ် �ုန်�်ဆောချု်�ုပုါ။

လိုကျွရ့ှုှိပေးပ်းပေးဆာင့်ပုေးန်းသညီု� အွကျွအူွညီီ

သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်ဆော�ှ �ဆောန်တစ်္စဆောယှးကုထ်ုမံျား ှလုကု�်ှုငြ�စ်္စဆောပ်ဆောန်�� ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း
အကုအူည်းး လုုအုပ်လုှင် ်‘ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု�’ တစ္စ်ချု ု
ဆောလုှးကုထ်ုး�ရပါများည်း။် ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု��ုသုည်းမ်ျားးှ 
Legal Aid NSW အတကွု ်အလုပ်ုလုပ်ုဆောသးဆော�ှ �ဆောန် သုုမ်ျားဟုတု ်ကုွနှ်ပ်ုတုုက်ု 
ဆောင်ဆွောပ�ဆောချု�ထုး�သည်း် ်ပဂု္ဂဂလုကုုဆော�ှ �ဆောန်များ ှသင််အ်များအုတကွု ်ကုုယုှစ်္စး�ငြပ�
ဆော�းင်ရွ်ကုဆ်ောပ�များည်းဟ်ု ု�ုလုုုပုါသည်း။် ပဂု္ဂဂလုကုုဆော�ှ �ဆောန်သည်း ်ဥပဆောဒဆောရ�ရး
အကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု�နှငှ်် ်အကု�ံ��များဝင်သ်ည်း် ်သတူုုဆ်ော�းင်ရွ်ကုဆ်ောသး
အလုပ်ုတစ်္စချုခုျုအုတကွု ်သင််ထ်ုမံျား ှဆောင်ဆွောတးင်�်ချုနံှုငု်သ်ည်း။်

ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု� များဆောလုှးကုမ်ျားး ဆော�ှ�ဆောန်တစ်္စဦး�နှငှ်် ်
ဆောငြပး�ုဆုော��ွဆောနှ�ွပြီးပး� ဥပဆောဒဆောရ��ုငု်ရ်း အကြကုငံြပ�ချု�ကုရ်ယှပူါကု အဆောကုးင်�်�ံ�ု
ငြ�စ်္စသည်း။် ဆော�ှ�ဆောန်တစ်္စဦး�များ ှသင်၏်ဥပဆောဒဆောရ�ရးငြပဿန်း၏ သဆောဘားသဘားဝ
နှငှ်် ်သင််မ်ျားးှ နှုငု်င််ဆံောတးဆ်ောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု�တစ်္စချုရု�ှရုန် ်သတမ်ျားတှအ်ရည်းအ်ချု�င်�်
ငြပည်း်မ်ျားးများ�ုှမုျား�ှကုုု ုကုညူ်းးဆောငြ��ှင်�်ဆောပ�နှုငု်ပ်ါသည်း။်

ဆော�ှ �ဆောန်တစ်္စဦး�ကု ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု� ဆောလုှးကုထ်ုး�ရန် ်
သင််က်ုု ုကုညူ်းးဆောပ�နှုငု်သ်ည်း။် 

ဆော�ှ �ဆောန်တစ်္စဦး�သည်း ်တရး�ရုံုံး�သုုသ်းွ�ရန်မ်ျားလုုဘုာ� သင်၏်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းငြပဿန်း
ကုု ုကုညူ်းးဆောပ�နှုငု်သ်ည်း။် 

သင််က်ုု ုဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု� ဆောပ�များဆောပ��ံ�ုငြ�တရ်းတငွ် ်
ကုွနှ်ပ်ုတုု ် ဤသည်းတ်ုုက်ုု ုဆောလုလ်ုးသံ�ုသပ်သည်း ်−

• သင်ဘ်ားအတွကု် ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း အကုူအည်းး လုုုအပ်သလု�

• သင််ဝ်င်ဆ်ောင်နွှငှ်် ်သင််ပု်ုင်�်ုငု်မ်ျားု (ဤသည်းမ်ျားှး ဆောထုးကု်ပံ်ဆောကြကု� ရသင််မ်ျားရ
သင်် ်အဆောငြချုအဆောန်များှန်က်ုုု စံ္စုစ္စမ်ျား�ငြချုင်�်ငြ�စ်္စသည်း)်၊ နှငှ်််

• သင််အ်များမုျားးှ များည်းမ်ျားှသကုဆ်ောသချုုငု်လ်ုံမုျား�ုှသုည်း ်အပါအဝင် ်ဥပဆောဒဆောရ�ရး
အကုအူည်းး ဆောထုးကုပံ်ဆ်ောကြကု�ဆောပ�ရန် ်သင််ဆ်ောလု�းမ်ျား�ုှမုျား�ှ ုငြပသသည်း် ်အငြချုး�
အချု�ကုအ်လုကုမ်ျား�း� (ဤသည်းမ်ျားးှ အများမုျားနှ်က်ုန်မ်ျား�ုှမုျား�ှ ုစ္စစ်္စဆော��ငြချုင်�်ငြ�စ်္စသည်း)်

ဥပ်ပေးေပေးရားရာာအွကျွအူွညီ ီပေးထာကျွပံု်�ပေးကြုံကျွးမှာ အွ�မဲ�မဟု�တို့ပု်ါ။ လိုအူွများစ်�
သညီ ု၎င့်းုတို့့� �အွမု၏ ဥပ်ပေးေပေးရားဆ့�င့်ရုာာ ကျွ�နု်းကျွျစ်ရ့ာတို့မုျားအွတို့ကွျွ ုကျွညူီီ
ပေးထာကျွပံု်�ပေးပ်းရာမညီ။ု
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ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ထတံို့ငွ့် ုဥပ်ပေးေပေးရားဆ့�င့်ရုာာ  
အွထးူခြပ်�ဝနု်းပေးဆာင့်မုုများ ရ့ှှိပ်ါသညီု

ကျွပေးလိုးသငူ့်ယ်မုျား၏ ဥပ်ပေးေပေးရားဆ့�င့်ရုာာ ဝနု်းပေးဆာင့်မုုန်ုငှ့်� ုလိုငူ့်ယ်မုျား
ဆ့�င့်ရုာာ အွပေးရားပေးပ််လို့�င့်းု

ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်ရးဇဝတ်များုများ�း�တွင် ်ပါဝင်သ်ည်း် ်ကုဆောလု�သငူ်ယှ်များ�း�
အတွကု် အကြကုံဆောပ�ပြီးပး� ကုုုယှစ်္စး�ငြပ�ဆော�းင်ရွ်ကု်ဆောပ�ပါသည်း။်  
(02) 8688 3800 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

သင်သ်ည်း ်အသကု ်18 နှစ်ှ္စဆောအးကုင်ြ�စ်္စပြီးပး� အဆောရ�ဆောပ် အကြကုဉံားဏ််
ဆောတးင်�်ချုလံုုလုုှင် ်လုငူ်ယှမ်ျား�း��ုငု်ရ်း အဆောရ�ဆောပ်လုုငု်�် 1800 101 810သုု ် 
ဆောချု်�ုပုါ။ အဆောရ�ဆောပ်လုုငု်�်ကုု ုတန်လုားဆောန်မ်ျား ှကြကုးသပဆောတ�ဆောန်အ်ထု ုများန်ကု ်
(၉) န်းရးများ ှည်းသန်�်ဆောချုါင်အ်ချု�ုန်အ်ထု ုဆောချု်�ုနုှုငု်ပ်ြီးပး�၊ ဆောသးကြကုးဆောန်မ်ျား ှ
တန်ဂ္ဂာဆောနှဆွောန်အ်ထုနုှငှ်် ်ရုံုံး�ပုတရ်ကုမ်ျား�း�တငွ် ်24 န်းရး ဆောချု်�ုနုှုငု်ပ်ါသည်း။်

ကျွပေးလိုးသငူ့်ယ် ုပေးထာကျွပံု်�ပေးရားဝနု်းပေးဆာင့်မုု

ကုွ�ကုးွပြီးပး�ဆောန်းကု ်ကုဆောလု�များ�း�အတကွု ်ဆောင်ဆွောကြကု�အဆောထုးကုအ်ပံဆ်ောပ�ရများည်း် ်မုျားဘာ
များ�း�အငြပင် ်ကုဆောလု�များ�း�အတကွု ်ဆောင်ဆွောကြကု�ဆောထုးကုပံ်မ်ျား ုရယှဆူောန်ဆောသး သုုမ်ျားဟုတု ်
ရသင််ဆ်ောသးမုျားဘာများ�း�နှငှ်် ်ဆောစ္စးင််ဆ်ော�းှကုသ်မူျား�း�အး� ကုွနှ်ပ်ုတုုအ်ဆောန်ငြ�င်် ်အကြကုဉံားဏ််
နှငှ်် ်အကုအူည်းးများ�း� အချုများ�ဆ်ောပ�ပါသည်း။် (02) 9633 9916 သုုမ်ျားဟုတု ် 
1800 451 784 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ (Sydney ပြီးမုျား��ဆောတး်ဧရုယှး အငြပင်ဘ်ာကု)်။

အွပေးဘာုရီာဂျျင့်နု်းယ်တုို့့�င့်းုရာင့်းုသားရာပု်ရွာာအွသ့�ကျွအုွဝနု်းးများအွတို့ကွျွ ုခြပ်ညီု
သူ �ဥပ်ပေးေ ဝနု်းပေးဆာင့်မုု 

ဆောင်ဆွောကြကု�စု္စု�ရုမ်ျားဆောကြကုးင််က်ု�များုများ�း�၊ ချုွ�ငြချုး��ကု်�ခံျုံရငြချုင်�်၊ ရ�နှငှ်် ်ငြပဿန်း
တကုင်ြချုင်�်၊ အမ်ုျားငြချုံဆောငြများနှငှ်် ်Centrelink ငြပဿန်းများ�း� အတွကု် ကုွနှ်ပ်ုတုု ် 
ကုူည်းးဆောပ�နှုငု်ပ်ါသည်း။် �ုန်�် (02) 9219 5057 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ သုုမ်ျားဟုုတ ်
1800 793 017 သုု ် အချုများ�်ဆောချု်�ုပုါ။
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သဘာဝပေးဘးအွန်ုတရာာယ်တုို့ံ� �ခြပ်နု်းမုဆ့�င့်ရုာာ ဥပ်ပေးေပေးရားရာာဝနု်းပေးဆာင့်မုု 

ဆောတးများး�ဆောလုးင်က်ုွမ်ျား�များုများ�း�၊ များုန်တ်ုုင်�်များ�း� သုုမ်ျားဟုုတ် ဆောရကြီးကုး�ဆောရလုှံများုများ�း�
ကုုု ချုံစ္စး�ချု�ရ်သမူျား�း�အး� ၎င်�်တုု၏် ဆောန်စ်္စဉ်းဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းငြပဿန်းများ�း�ကုု ု
ကုွနှ်ပ်ုတုု ် ကုူည်းးဆောပ�နှုငု်သ်ည်း။် �ုန်�် 1800 801 529 ကုုု ဆောချု်�ုပုါ။

အွမု့တို့ငွ့်းုအွကြုံကျွမုးဖုကျွမုု တို့့�ကျွဖုုျကျွပုေးရားယ်နူ်းစ်ု

ကုွနှ်ပ်ုတုုမ်ျားှး ဆော�ှ �ဆောန်များ�း�နှငှ်် ်လုူများုဆောရ�လုုပ်သး�များ�း�ငြ�င်် ်�ွ� �စ္စည်း�်ထုး�သည်း် ်
အမ်ုျားတွင်�်နှငှ်် ်မုျားသး�စ္စု အကြကုမ်ျား��ကု်များု အထု�ူတုုကု်��ကုဆ်ောရ�ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျား ု
ငြ�စ်္စပါသည်း။် �ုန်�် (02) 9219 6300 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

စ်တ့ို့ပ့ု်�င့်းုဆ့�င့်ရုာာ ကျွျနု်းးမာပေးရား ပေးထာကျွ�ံုအွားပေးပ်းပေးရား ဝနု်းပေးဆာင့်မုု

ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်စု္စတ်ကု�န်�်များးဆောရ�နှငှ်် ်အုပ်ထုနု်�်များု�ုငု်ရ်း ဥပဆောဒနှငှ်််
ပတ်သကု်၍ ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကြကုံဉားဏ်မ်ျား�း� အချုများ�်ဆောပ�ပါသည်း။် �ုန်�် 
1300 888 529 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

အွကျွျဉ်းသားများ ဥပ်ပေးေဆ့�င့်ရုာာ ဝနု်းပေးဆာင့်မုု

အကု�ဉ်း�သး�များ�း�အဆောန်ငြ�င်် ်ကုွနှ်ပ်ုတုုက်ုု ုအများ�း�သံ�ု ဆောအး်တုဆုောချု်�ုမုျား ု
(CADL) စ္စန်စ်္စငြ�င်် ်အချုများ� ်ဆောချု်�ုနုှုငု်ပ်ါသည်း ်− 11# (Legal Aid NSW) 
ကုု ုနှှပ်ုပြီးပး� အကု�ဉ်း�သး�များ�း� ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားကုုု ုဆောတးင်�်�ုပုါ။

အကု�ဉ်း�သး�များ�း�၏ မုျားတ်ဆော�မွျား�း�နှငှ်် ်မုျားသး�စ္စုများ�း�သည်း ် 
(02) 9219 5000 သုု ် ဆောချု်�ုပုြီးပး� အကု�ဉ်း�သး�များ�း� ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း
ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားုကုုု ဆောတးင်�်�ုနုှုငု်သ်ည်း။်

ေ�ကျွခသညီမုျားဆ့�င့်ရုာာ ဝနု်းပေးဆာင့်မုု 

အသစ်္စဆောရးကု်�ှုလုးသည်း် ်ဒကုုခသည်းမ်ျား�း�နှငှ်် ်ရပ်ရွးအသုငု်�်အဝန်�်များ�း�
အတွကု် ၎င်�်တုု၏်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းငြပဿန်းများ�း�နှငှ််ပ်တ်သကုပ်ြီးပး� ကုွနှ်ပ်ုတုု ် 
ကုူည်းးဆောပ�နှုငု်ပ်ါသည်း။် �ုန်�် (02) 8713 6725 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

စ်စ်မုုထမုးပေးဟုာင့်းုများအွတို့ကွျွ ုပေးထာကျွ�ံုအွားပေးပ်းပေးရား ဝနု်းပေးဆာင့်မုု

စ္စစ်္စများုထုမ်ျား�ဆောဟုးင်�်များ�း�၊ ကုးကုွယှ်ဆောရ�အင်အ်း�စ္စုများှ

အ�ွ��ဝင်မ်ျား�း�နှငှ်် ်၎င်�်၏ကုဆောလု�င်ယှ်များ�း�အတွကု် ရပုုင်ခ်ျုွင််မ်ျား�း� ရ�ှုရန် ်
ကုွနှ်ပ်ုတုု ် ကုူည်းးဆောပ�ပါသည်း။် �ုန်�် (02) 9219 5148 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

အွလို�ပု်န်ုငှ့်� ုဖံွု� ပြီးဖ့ု�းပေးရားဆ့�င့်ရုာာ �ျမှတို့ပုေးပ်းသညီု� ဝနု်းပေးဆာင့်မုု

ဒဏ်ဆ်ောင်မွျားဆောချု�ဆောပ�နှုငု်သ်ည်း်သ်မူျား�း�ကုုု ကုွန်ဆ်ောတး်တုု ် ကုူည်းးဆောပ�ပါသည်း။် 
လုူအများ�း�အး� ဆောင်ဆွောကြကု�အစ္စး� အတည်းင်ြပ�ထုး�ဆောသး လုုပ်�ှး�ဆော�းင်ရွ်ကု်
များုများ�း�ငြ�င်် ်၎င်�်တုု၏်ဒဏ်ဆ်ောင်မွျား�း�ကုုု ဆောပ�ဆောချု�နှုငု်ရ်န် ်ကုွနှ်ပ်ုတုု ် ကုူည်းးဆောပ�နှုငု််
ပါသည်း။် �ုန်�် 1300 888 529 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �၏အွထးူ၀နု်းပေးဆာင့်မုုများအွပေးကြုံကျွာင့်းု ပ့်�မ့�သရ့ှ့ှိလို့�ပ်ါကျွ ကျွွန်ုု�ပု်
တို့့� �၏ဝကျွဘုဆု့�ကျွ ုwww.legalaid.nsw.gov.au တို့ငွ့် ုရာရ့ှှိန်ု့�င့်ပု်ါသညီု

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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တို့ရာားရံုံး�းတို့ငွ့် ုကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �၏ တို့ာဝနု်းကျွျပေးရှှိ�ပေးန်းများ ရ့ှှိပ်ါသညီု
ရာာဇဝတို့မုုတို့စ်�ု�အွတို့ကွျွ ုပေးေသတို့ငွ့်းုတို့ရာားရံုံး� းသ့� � သင့်သုာွးရာမညီဆု့�လိုှင့် ု
သင့်�အုွပေးန်းခြဖုင့်� ုတို့ာဝနု်းကျွျပေးန်းသညီ� ုပေးရှှိ �ပေးန်းတို့စ်ဦုးးန်ုငှ့်� ုတို့့�င့်ပု်င့်နု်ု့�င့်ပု်ါသညီ။ု  
၎င်�်တုုသ်ည်း ်NSW ၏ ဆောဒသတွင်�် တရး�ရုံုံး�အများ�း�စ္စုတွင် ်�ှုကြကုပါသည်း။်

ဤအကြီးကုုမ်ျားသည်း ်တရး�ရုံုံး�သုု ် ပထုများ�ံ�ုအကြီးကုုမ်ျားသးွ�ရသည်း် ်အကြီးကုုမ်ျားငြ�စ်္စပြီးပး� 
တးဝန်က်ု�ဆောန်သည်း် ်ဆော�ှ�ဆောန်တစ်္စဦး�ကုုု ဆောတွ�လုုုလုှင် ်သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်များန်ကု် 9 
န်းရး အချု�ုန်တ်ွင် ်တရး�ရုံုံး�၌ �ှုဆောန်ရပါများည်း။် တးဝန်က်ု�ဆောန်သည်း် ်ဆော�ှ �ဆောန်သည်း ်
သင််အ်များုကုုု ပထုများ�ံ�ုဆောန်တ်ွင် ်အပြီးပး�သတ်ဆော�းင်ရွ်ကု်ဆောပ�နှုငု်မ်ျားည်း ်များဟုုတ်
ပါ။ သင််အ်များုကုုု ဆောရုံးာ��ုငု်�်ရန်လ်ုုုအပ်နှုငု်ပ်ြီးပး� �ုလုုုုသည်းမ်ျားှး အငြချုး�တစ္စ်ရကု်သုု ် 
ဆောရုံးာ��ုငု်�်လုုုကု်များည်းင်ြ�စ်္စသည်း။်

အွ�မဲ� ပေးဆးွပေးန်ုးွပဲွ်များန်ုငှ့်� ုအွင့်တုို့ာန်းကျွမှု တို့စ်ဆုင့်� ု
ပေးတို့ွ�ဆံ�ပေးဆးွပေးန်ုးွပဲွ်များကျွ့� ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � ခြပ်�လို�ပု်ပေးပ်းပ်ါသညီ ု
ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်ငြပည်းသ်လူုူထုအုတွကု်၊ ဆောကု�းင်�်များ�း�နှငှ်် ်ရပ်ရွး
အသုကုု်အဝန်�်အုပ်စ္စုများ�း�အတကွု် အချုများ�်ဆော��ွဆောနှ�ွပွ�များ�း�နှငှ်် ်သတင်�်
အချု�ကု်အလုကု် များှဆောဝငြချုင်�်ကုဏ္ဍများ�း�ကုုု ငြပ�လုုပ်ဆောပ�ပါသည်း။် 

ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်လုူများုဝန်ထ်ုမ်ျား�များ�း�နှငှ်် ်ငြပည်းသ်လူုူထုမုျား�း�အတွကု် ဥပဆောဒ
�ုငု်ရ်း ငြပဿန်းများ�း�နှငှ််ပ်တ်သကု်၍ အင်တ်းန်ကု်များှတစ်္စ�င်် ်ဆောတွ��ံု
ဆော��ွဆောနှ�ွပွ�များ�း� ငြပ�လုုပ်ဆောပ�ပါသည်း။် ဆောန်ရ်ကု်များ�း�၊ အချု�ုန်မ်ျား�း�နှငှ်် ်များှတ်ပံုတင််
ရန် ်အချု�ကု်အလုကု်များ�း� သ�ုှုရန်အ်တွကု် www.legalaid.nsw.gov.
au/what-we-do/workshops သုု ် ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ထတံို့ငွ့် ုအွ�မဲ�ထ�တို့ပုေးဝမုများန်ုငှ့်� ုအွရာင့်းုအွခြမစ်ု
များ ရ့ှှိပ်ါသညီု
သင်၏်ဥပဆောဒဆောရ�ရးငြပဿန်းကုုု ကုူည်းးဆောပ�ရန် ်ကုွနှ်ပ်ုတုုတ်ွင် ်အချုများ�်ထုတု်ဆောဝ
များုများ�း�၊ podcasts များ�း�၊ ဗီးဒးယှုုများ�း�၊ အငြပန်အ်လုှန်လ်ုမ်ျား�ညွှာန်ဆ်ောပ�သည်း် ်
လုမ်ျား�ဆောကြကုးင်�်များ�း�နှငှ်် ်အငြချုး�ရင်�်ငြများစ်္စများ�း� �ှုပါသည်း။် 

ထုတု်ဆောဝများုများ�း�နှငှ်် ်အငြချုး�အရင်�်အငြများစ်္စများ�း� သ�ုှုရန်အ်တွကု် - www.
legalaid.nsw.gov.au/publications သုု ် ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။  

ဗွီးဒးယှုမုျား�း�ကုု ု- www.youtube.com/LegalAidNSW တငွ် ်ဝင််
ဆောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။  

Podcasts များ�း�ကုုု - www.legalaidnswcle.podbean.com တွင် ်
ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။  

လုမ်ျား�ညွှာန်ဆ်ောပ�သည်း် ်လုမ်ျား�ဆောကြကုးင်�်များ�း�ကုုု - legalhelp.lawaccess.
nsw.gov.au တွင် ်ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။

ကုွနှ်ပ်ုတုုဩ် သတင်�်စ္စးတငွ် ်စ္စးရင်�်သငွ်�်လုုပုါကု ဆောေအးကုပ်ါလုင််ခ်ျုတ်ငွ် ်သငွ်�်
နှုငု်ပ်ါသည်း ်- www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
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
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � မလို�ပု်ပေးဆာင့်သုညီ� ုအွရာာအွ�ျ့�� ရ့ှှိပ်ါသညီု
Legal Aid NSW များလုုပ်ဆော�းင်သ်ည်း်အ်ရးတချု�ု�� �ှုပါသည်း။် ဥပများး၊ 
ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်ကုုုယှဆ်ောရ�ကုုုယှတ်း ထုခုျုုုကုမ်ျားု၊ အချုွန်ဆ်ော�းင်င်ြချုင်�် သုုမ်ျားဟုုတ ်
စ္စး�ပွး�ဆောရ��ုငု်ရ်း ငြပဿန်းများ�း�အတွကု် တရး�ရုံုံး�တွင် ်လုုုကုလ်ုံဆော�းင်ရွ်ကု်
ဆောပ�ငြချုင်�် သုုမ်ျားဟုုတ် အကြကုံဆောပ�ငြချုင်�်များ�း� များငြပ�လုုပ်ဆောပ�ပါ။

သင်အ်�မ်ျား�ချုရံသည်း်အ်ချုါ ရ�စ္စချုန်�်သုုသ်းွ�ဆောရးကုင်ြချုင်�် သုုမ်ျားဟုတု ်တယှလ်ုး�ုန်�်
ငြ�င်် ်အကြကုဆံောပ�ငြချုင်�်များ�း�ကုုလုုည်း�် ကုွနှ်ပ်ုတုု ် များငြပ�လုပ်ုဆောပ�ပါ။ သုုဆ်ောသး ်သင််
သည်း ်အသကု ်18 နှစ်ှ္စဆောအးကုင်ြ�စ်္စလုှင် ်လုငူ်ယှမ်ျား�း��ုငု်ရ်း အဆောရ�ဆောပ်လုုငု်�် 
(Youth Hotline) 1800 101 810 သုု ် �ကုသ်ယွှန်ှုငု်သ်ည်း။်

ပေးန်းာကျွထုပု်အွ�ျကျွအုွလိုကျွမုျားကျွ့� သင့် ု
ဘယ်မှုာ ရာန်ု့�င့်မုလို။ဲ
စ္စတင်ရ်န် ်အဆောကုးင်�်�ံ�ုန်ည်း�်လုမ်ျား�များးှ သင််က်ုု ုချု�ကုင်ြချုင်�်အကုအူည်းး ဆောပ�နှုငု််
များည်း် ်−LawAccess NSW− အချုများ�တ်ယှလ်ုး�ုန်�်လုုငု်�်သုု ် ဆောချု်�ုငုြချုင်�်ပင််
ငြ�စ်္စသည်း။် ၎င်�်တုုမ်ျား ှသင််က်ုု ုအချု�ကုအ်လုကုမ်ျား�း� အချုများ�ဆ်ောပ�များည်းင်ြ�စ်္စပြီးပး� အချု�ု��
ကုစု္စစရပ်များ�း�တငွ် ်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း ငြပဿန်းအတကွု ်ဥပဆောဒအကြကုဆံောပ�ပါလုမုျား်မ်ျားည်း။် 
သုုမ်ျားဟုတု ်၎င်�်တုုမ်ျား ှအငြချုး�ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားတုစ်္စချုသုုု ် ညွှာန်�်�ုနုှုငု်ပ်ါသည်း။် 

သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်LawAccess NSW သုု ် 1300 888 529 ငြ�င်် ်ဆောချု်�ုု
နှုငု်သ်ည်း။် ၎င်�်တုု၏်ဝဘာ�်ုကုု် www.lawaccess.nsw.gov.au သုု ်
လုည်း�် သင် ်ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးနှုငု်သ်ည်း ်

အွပေးဘာုရီာဂျျင့်နု်းယ်တုို့့�င့်းုရာင့်းုသားများန်ုငှ့်� ု ပေးတို့ာရာကျွစု်ပုေးရာလိုကျွကုြုံကျွားကျွွနု်းး
သားများအွတို့ကွျွ ုဝနု်းပေးဆာင့်မုုများ 

သင်သ်ည်း ်အဆောဘား်ရးဂ္ဂ�င်န််ယှ်တုုင်�်ရင်�်သး� သုုမ်ျားဟုုတ်  ဆောတးရကု်စ်္စ
ဆောရလုကုက်ြကုး�ကုွန်�်သး�ငြ�စ်္စလုှင် ်သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်Legal Aid NSW ရုံုံး�
များ�း�အး�လုံု�များှ သုုမ်ျားဟုုတ် အဆောဘား်ရးဂ္ဂ�င်န််ယှတ်ုုင်�်ရင်�်သး� ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း 
ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားု (ALS) များှ အကုူအည်းး အချုများ�်ရယှူနှုငု်သ်ည်း။် ALS သုု ် �ုန်�် 
1800 765 767 ငြ�င်် ်ဆောချု်�ုပုါ။ 

အဆောဘား်ရးဂ္ဂ�င်န််ယှ်တုုင်�်ရင်�်သး�နှငှ်် ်ဆောတးရကု်စ်္စဆောရလုကုက်ြကုး�ကုွန်�်သး� 
အများ�ု��သများး�များ�း�နှငှ်် ်ကုဆောလု�င်ယှ်များ�း�သည်း ်Wirringa Baiya အဆောဘား်ရး
ဂ္ဂ�င်န််ယှ်တုုင်�်ရင်�်သး� အများ�ု��သများး�များ�း�၏ ဥပဆောဒစ္စင်တ်း 1800 686 587 
သုုမ်ျားဟုုတ် တုုင်�်ရင်�်သး� အများ�ု��သများး�များ�း� (First Nations Women) 
၏ ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း �ကု်သယွှ်ဆောရ�လုုုင်�် 1800 639 784 သုု ် ဆောချု်�ုကုုး 
အကုူအည်းးရယှူနှုငု်ပ်ါသည်း။်

စ်ကျွားခြပ်နု်း ဝနု်းပေးဆာင့်မုု 

သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်ကုွနှ်ပ်ုတုုန်ှငှ် ် ်ချု�ုန်�်�ုမုျားုတစ်္စချုငုြပ�လုုပ်ငြချုင်�်ကုုု ကုူည်းးဆောပ�ရန််
အတွကု် သင််ဘ်ားသးစ္စကုး�ဆောငြပး�ုဆုောသး လုူတစ်္စဆောယှးကု် လုုုအပ်ပါကု 
ဘားသးငြပန်င်ြချုင်�်နှငှ်် ်စ္စကုး�ငြပန်င်ြချုင်�် ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားု (TIS) 131 450 သုု ် ဆောချု်

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


11

�ုနုှုငု်ပ်ါသည်း။် အကြကုံဆောပ�ဆော��ွဆောနှ�ွများု ငြပ�လုုပ်များည်း်ဆ်ောန်တ်ွင် ်သင်််
ဘားသးစ္စကုး�သုု ် စ္စကုး�ငြပန်ဆ်ောပ�များည်း်သ်တူစ်္စဦး� လုုုအပ်ပါကု ချု�ုန်�်�ုမုျားုတစ်္စ
ချုငုြပ�လုုပ်သည်း်အ်ချု�ုန်၌် ကုွနှ်ု ်တ်ုုက်ုုု အသဆုောပ�ပါ။ ကုွနှ်ပ်ုတုု ် စ္စကုး�ငြပန်တ်စ်္စ
ဦး� အချုများ�်စ္စးစ္စဉ်းဆောပ�ပါများည်း။် 

အကုယှ်၍ သင်သ်ည်း ်တရး�ရုံုံး�သုုသ်းွ�ရန် ်စ္စကုး�ငြပန်တ်စ်္စဦး� လုုုအပ်လုှင် ်
သင််ဥ်ပဆောဒ�ုငု်ရ်း ကုူည်းးဆောထုးကု်ပံ်ဆောပ�သည်း် ်ဆော�ှ �ဆောန်ကုုု စ္စကုး�ငြပန်တ်စ်္စဦး� 
စ္စးစ္စဉ်းဆောပ�ရန် ်ဆောတးင်�်�ုပုါ။

ရာပု်ရွာာအွသ့�ကျွအုွဝနု်းးဆ့�င့်ရုာာ ဥပ်ပေးေစ်င့်တုို့ာများ (CLC)

CLC သည်း ်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းအကြကုံဉားဏ်မ်ျား�း� အချုများ�်ဆောပ�ပြီးပး� ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း 
ငြပဿန်းများ�ု��စံ္စုကုုု ကုညူ်းးဆောပ�ပါသည်း။် �ုန်�် 1300 888 529 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ 
သုုမ်ျားဟုုတ် www.clcnsw.org.au ၌ သင််ဆ်ောဒသအတွင်�်�ှု စ္စင်တ်းတစ်္စချုု
ကုုု �ှးဆော�ွပါ။ 

ပ်�ဂျဂလိုက့ျွ ပေးရှှိ �ပေးန်းများ

NSW ၏ ဥပဆောဒအ�ွ��အစ္စည်း�်သည်း ်သင််ဆ်ောဒသ�ှု ပုဂ္ဂဂလုုကု ဆော�ှ �ဆောန်များ�း�သုု ် 
ညွှာန်�်ဆောပ�နှုငု်ပ်ါသည်း။် ၎င်�်သည်း ်ဥပဆောဒဆောရ�ရးအကုူအည်းးအလုုပ် 
ဆော�းင်ရွ်ကု်သည်း် ်ပုဂ္ဂဂလုုကု ဆော�ှ �ဆောန်များ�း�ကုုုလုည်း�် ဆောငြပးငြပနှုငု်ပ်ါသည်း။် 
ဥပဆောဒအ�ွ��အစ္စည်း�်၏ ဆော�ှ �ဆောန်ညွှာန်�်�ုငုြချုင်�်ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားုကုု ု 
(02) 9926 0300 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ။

http://www.clcnsw.org.au
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အွမျ့�းသမီးများ၏ အွမု့တို့ငွ့်းု အွကြုံကျွမုးဖုကျွမုုဆ့�င့်ရုာာ တို့ရာားရံုံး� း ပေးထာကျွ�ံု
အွားပေးပ်းပေးရားဝနု်းပေးဆာင့်မုု (WDVCAS)

WDVCAS သည်း ်အမ်ုျားတွင်�်အကြကုမ်ျား��ကုမ်ျားု ချုံစ္စး�ဆောန်ရဆောသး အများ�ု��သများး�
များ�း�နှငှ်် ်ကုဆောလု�င်ယှ်များ�း�ကုုု တရး�ရုံုံး�များှ ဥပဆောဒ အကုးအကုွယှ်ရ�ှုနှုငု်ရ်န် ်
ကုူည်းးဆောပ�ပါသည်း။် သင်န်ှငှ််အ်န်း��ံ�ုဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားုကုုု �ှးရန် ်�ုန်�်  
1800 938 227 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ သုုမ်ျားဟုုတ် ကုွနှ်ပ်ုတုု၏် ဝဘာ�်ုကုု်တွင် ်
ကြကုည်း်ပ်ါ။

ရာပု်ရွာာအွသ့�ကျွအုွဝနု်းး တို့ရာားမှတို့မုရ့ှှိပေးရားစ်င့်တုို့ာများ
ရပ်ရွးအသုကုု်အဝန်�် တရး�များှတများု�ှုဆောရ�စ္စင်တ်းများ�း�များှ မုျားတ်ဆော�မွျား�း�၊ 
မုျားသး�စ္စုဝင်မ်ျား�း� သုုမ်ျားဟုုတ် အမ်ုျားန်း�န်း�ချု�င်�်များ�း�နှငှ်် ်အငြင်င်�်ပွး�ဆောန်ရသည်း််
သမူျား�း�အတွကု် အချုများ�က်ြကုး�ဝင်င်ြ�န်ဆ်ောငြ�ဆောပ�ငြချုင်�်များ�း� ဆောပ�ပါသည်း။် သင်််
အန်း�အန်း��ှု စ္စင်တ်းတစ္စ်ချုုကုုု �ှးဆော�ွရန် ်1800 990 777 သုု ် ဆောချု်�ုပုါ 
သုုမ်ျားဟုုတ် www.cjc.justice.nsw.gov.au သုု ် ဝင်ဆ်ောရးကုက်ြကုည်း်ရု်ုံးပါ။

အွများခြပ်ညီသုဆူ့�င့်ရုာာ စ်ာကြုံကျွညီ�တုို့့�ကျွမုျား
ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းအချု�ကု်အလုကု်များ�း�ကုုု ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းအဆောငြ�များ�း� �ှးဆော�ွငြချုင်�် 
(Find Legal Answers) ဝဘာ�်ုကုု် www.legalanswers.sl.nsw.
gov.au နှငှ်် ်NSW အနှှံအ်ငြပး��ှု အများ�း�ငြပည်းသ်�ူုငု်ရ်း စ္စးကြကုည်း်တ်ုုကု်
များ�း�တွင် ်ရ�ှုနှုငု်ပ်ါသည်း။် 

ကျွပေးလိုးများအွတို့ကွျွ ုအွပေးကျွာင့်းုဆံ�း ဝဘဆု့�ကျွု
ကုဆောလု�များ�း�အတကွု ်အဆောကုးင်�်�ံ�ုဝဘာ�်ုကုုတ်ငွ် ်လုငူ်ယှမ်ျား�း�၊ ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်း 
ငြပဿန်းများ�ု��စံ္စ�ုှသုည်း် ်မုျားသး�စ္စမုျား�း�အတကွု ်ဥပဆောဒ�ုငု်ရ်းအချု�ကုအ်လုကုမ်ျား�း�
နှငှ်် ်အရင်�်အငြများစ်္စများ�း� �ှုပါသည်း ်− www.bestforkids.org.au

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ကျွ့� ဘယ်ပုေးန်းရာာတို့ငွ့် ု
ရှှိာပေးဖွုန်ု့�င့်သုလို။ဲ
ကုွနှ်ပ်ုတုုမ်ျားးှ NSW အနှှံအ်ငြပး�၌ ရုံုံး�များ�း� �ှပုါသည်း။် ကုွနှ်ပ်ုတုုသ်ည်း ်ပြီးမုျား��တငွ်�်
နှငှ်် ်NSW ဆောဒသတငွ်�်�ှ ု ဆောန်ရးများ�း�သုုလ်ုည်း�် သးွ�ဆောရးကုပ်ြီးပး� သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်
ထုုဆုောန်ရးများ�း�တငွ် ်သင််ဥ်ပဆောဒ�ုငု်ရ်း ငြပဿန်းများ�း�ကုု ုဆော��ွဆောနှ�ွနှုငု်သ်ည်း။်  

သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်သင်န်ှငှ််အ်န်း��ံ�ု�ှုဆောသး Legal Aid NSW ရုံုံး�ကုုု ဆော�ှ �
စ္စးများ�ကု်နှးှတွင် ်သုုမ်ျားဟုုတ် ကုွနှ်ပ်ုတုု၏်ဝဘာ�်ုဒု ်www.legalaid.nsw.
gov.au/contact-us တွင် ်�ှးဆော�ွနှုငု်ပ်ါသည်း။် 

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.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
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Legal Aid NSW ရံုံး� းများ 

Sydney ဗဟု့�ရံုံး� း 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
Ph: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

ပြီးမ့� �တို့ငွ့်းု ရံုံး� းများ

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

Blacktown ရံုံး� း
Kildare Court, Level 2,  
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Ph: (02) 9621 4800

Burwood ရံုံး� း
Level 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
Ph: (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

Campbelltown ရံုံး� း
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
Ph: (02) 4628 2922

Fairfield ရံုံး� း
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
Ph: (02) 9727 3777

Liverpool ရံုံး� း
Level 4, Interdell 
Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
Ph: (02) 9601 1200

Parramatta ရံုံး� း
(ရာာဇဝတို့မုုဆ့�င့်ရုာာ ဥပ်ပေးေ)

Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
Ph: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

Parramatta ရံုံး� း
(မ့သားစ်�န်ုငှ့်ု� ခြပ်ညီသုူ �ဥပ်ပေးေ)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
Ph: (02) 9891 1600

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

Sutherland ရံုံး� း
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue 
Sutherland 2232
Ph: (02) 9521 3733
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ပေးေသတို့ငွ့်းုရံုံး� းများ

Bourke Legal Aid ရံုံး� း�ဲွ 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
Ph: (02) 6808 2155

Broken Hill Legal Aid 
ရံုံး� း�ဲွ 
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
Ph: (08) 8004 9600 

Coffs Harbour ရံုံး� း
41 Little St
Coffs Harbour 2450
Ph: (02) 6651 7899

Dubbo ရံုံး� း
64 Talbragar St
Dubbo 2830
Ph: (02) 6885 4233

Gosford ရံုံး� း
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
Ph: (02) 4324 5611

Lismore ရံုံး� း
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
Ph: (02) 6621 2082

Newcastle ရံုံး� း
(မ့သားစ်�န်ုငှ့်ု� ခြပ်ညီသုူ �ဥပ်ပေးေ)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
Ph: (02) 4929 5482

Newcastle ရံုံး� း
(ရာာဇဝတို့မုုဆ့�င့်ရုာာ ဥပ်ပေးေ) 
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
Ph: (02) 4929 5482

Nowra ရံုံး� း
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
Ph: (02) 4422 4351

Orange ရံုံး� း
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
Ph: (02) 6362 8022

Port Macquarie ရံုံး� း 
107 William St 
Port Macquarie 2444
Ph: (02) 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury ရံုံး� း
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
Ph: (02) 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga ရံုံး� း
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
Ph: (02) 6921 6588

Tamworth ရံုံး� း
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
Ph: (02) 6766 6322

Walgett Legal Aid ရံုံး� း�ဲွ
44 Fox Street
Walgett 2832
Ph: (02) 6857 8122

Wollongong ရံုံး� း
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
Ph: (02) 4228 8299
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ဤပံုနှှပ်ုထုတု်ဆောဝများုသည်း ်ဥပဆောဒနှငှ််ပ်တ်သကု်၍ အဆောထုဆွောထုလွုမ်ျား�ညွှာန်ခ်ျု�ကု်
တစ်္စချုု ငြ�စ်္စသည်း။် ၎င်�်ကုုု တရး�ဝင်အ်ကြကုငံြပ�ချု�ကု်အငြ�စ်္စ များများှးချုုု အသံ�ုများငြပ�
သင််ပ်ါ၊ ထုုု ်ငြပင် ်သင််အ်ဆောန်ငြ�င်် ်သင််အ်ဆောငြချုအဆောန်ကုုု ဆော�ှ �ဆောန်တစ်္စဦး�နှငှ်််
စ္စကုး�ဆောငြပး�ုရုန် ်ကုွနှ်ပ်ုတုု ် အကြကုငံြပ�ပါသည်း။်

ပံုနှှပ်ုသည်း်အ်ချု�ုန်က်ုးလုတွင် ်သတင်�်အချု�ကု်အလုကု်များှး များှန်က်ုန်သ်ည်း၊် 
သုုဆ်ောသး် ဆောငြပးင်�်လု�နှုငု်ပ်ါသည်း။် အချု�ကု်အလုကု်များ�း�ပုုမုျားုသ�ုှုရန်အ်တွကု ်
LawAccess NSW ကုုု �ုန်�် 1300 888 529 ငြ�င်် ်�ကု်သယွှ်ပါ။ 

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

လုကု်ကုမ်ျား�စ္စးဆောစ္စးင်မ်ျား�း�ကုုု www.legalaid.nsw.gov.au/
publications တွင် ်အွန်လ်ုုုင်�်များှ များှးယှူနှုငု်သ်ည်း။်

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ကျွ့� ဆ့�ရှှိယ်မီုေယီ်ာတို့ငွ့် ုရှှိာပေးဖွုဆကျွသုယွ်နု်ု့�င့်သုညီ ု

ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ကျွ့� ဆကျွသုယွ်ရုာနု်းအွတို့ကွျွ ုအွကျွအူွညီ ီလို့�အွပု်ပ်ါသလိုား။

အကုယှ်၍ စ္စကုး�ငြပန်တ်စ်္စဦး�လုုုအပ်ပါကု ဘားသးငြပန်န်ှငှ်် ်
စ္စကုး�ငြပန် ်ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျားုဌားန် (TIS National) သုု ်  
131 450 ငြ�င်် ်(များန်ကု် 9 န်းရး – ည်းဆောန် 5 န်းရး အတွင်�်) 
�ကုသ်ယွှန်ှုငု်ပ်ြီးပး� LawAccess NSW ကုု ုဆောတးင်�်�ုပုါ။

ကြုံကျွားန်းာရာနု်း သ့� �မဟု�တို့ ုစ်ကျွားပေးခြပ်ာရာနု်း အွ�ကျွအုွ�ဲ ရ့ှှိပေးန်းပ်ါသလိုား။

အကုယှ်၍ ကြကုး�န်းရန် ်သုုမ်ျားဟုုတ် စ္စကုး�ဆောငြပးရန် ်
အချုကု်အချု� �ှုပါကု National Relay ဝန်ဆ်ော�းင်မ်ျား ု
(NRS) များှတ�င်် ်133 677 ကုုု ဆောချု်�ုပုြီးပး� 
LawAccess NSW ကုုု ဆောတးင်�်�ုပုါ။

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

