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حل وفصل مشکالت حقو�ق پیش 
ایط از جدی شدن �ش



معر�ن ما
  Legal  Aid NSW (EIU( واحد مداخله زودهنگام قانون خانواده
در زمینه قانون خانواده و مراقبت ها خدمات تخص� ارائه یم کند. ما به 
شما کمک یم کنیم تا هر چه �یــــع تر و پیش از جدی شدن مسائل مربوط 

به قانون خانواده، آنها را حل و فصل نمایید. مالقات با یک وکیل 
ی از مشکل  مداخله زودهنگام به شما کمک خواهد کرد درک به�ق
حقو�ق و انتخاب های پیش روی خود داشته باشد. گایه اوقات 

یم توان با افراد درگ�ی در مسائل به توافق رسید و مسائل را به 
�عت و آسان حل کرد.

 Legal Aid NSW ما به طور مستقل از سایر وکالی خانواده
کار یم کنیم. این بدان مع�ن است که ح�ق اگر مشکل شما با یک 

شخص دریافت کننده کمک از دف�ق Legal Aid NSW دیگر باشد 
ن یم توانیم به شما کمک کنیم. اگر نیاز به کمک حقو�ق مستمر  ن�ی
داشته باشید، یم توانیم به شما کمک کنیم تا برای دریافت کمک 

هزینه حقو�ق و مالقات با یک وکیل خصویص درخواست بدهید.

به چه کسا�ن یم توانیم کمک کنیم
اگر یک مادر، پدر، پدربزرگ یا مادربزرگ و یا دیگر اعضای خانواده 

هستید یم توانیم به شما کمک کنیم. هنگام مالقات با ما یم توانید 
یک شخص مورداطمینان مانند مشاور یا دوست نزدیک یا ی� از 

اعضای خانواده را همراه بیاورید.



در چه زمینه ها�ی قادر به کمک هستیم
مشکالت در دیدار با فرزندان  ■

 ها در زمینه مراقبت از کودکان در خانواده
گ

هماهن�  ■

مشکالت مربوط به دارا�ی و اموال بعد از جدا�ی  ■
پشتیبا�ن کودکان  ■

مشکالت مربوط به اداره جوامع و عدالت )DCJ( )هنگام     ■
.)DOCS یا FaCS تماس با  

ما یم توانیم در خصوص ارائه درخواست برای کمک هزینه 
 ، حقو�ق و ارتباط دادن شما به سایر وکالی کمک حقو�ق

وکالی موظف دادگاه ها، کارشناسان خصویص، یا خدمات 
میان�ب گری خانواده به شما کمک کنیم.

خدما�ت که ارائه یم دهیم
راهنما�ی و اطالعات حقو�ق  ■

ن خدمات میان�ب گری خانواده یاف�ق  ■
 شما در پرونده های در جریان  

گ
ن وکیل برای نمایند� یاف�ق  ■

ایط دریافت کمک حقو�ق باشید در صور�ق که واجد �ش  
کمک به شما برای درخواست کردن کمک هزینه حقو�ق  ■

ارجاع دادن شما به خدمات موظف دادگاه ها  ■
ن نامه، یا تماس با یک سازمان، مانند یک اداره   نوش�ق  ■

دول�ق از طرف شما.  

برای اطالع از نزدیک ترین نهاد خدما�ق به خود، از طریق 
ید یا یک وقت  شماره 589 551 1800 با ما تماس بگ�ی
مالقات ترتیب دهید. شماره در بع�ن موارد یم توانیم از 

ن شما را راهنما�ی کنیم. طریق تلفن ن�ی

کمک در دادگاه
ما در دادگاه های منطقه ای فدرال و دادگاه های خانواده 

الیا )FCFCOA( وکالی موظ�ن داریم که به افراد فاقد  اس�ق
وکیل در دادگاه کمک یم کنند. در بع�ن موارد که یک کودک 

در معرض تهدید و خطر قرار دارد، یم توانیم در خصوص تهیه 
اضطراری درخواست برای دادگاه کمک کنیم.



NSW کمک در
ما در بیش از 40 نقطه از سید�ن و اطراف نیو ساوث ویلز 

وکال�ی در اختیار داریم که یم توانند به کمک و ارائه مشاوره در 
دازند. خصوص قانون خانواده ب�پ

مراکز روابط خانواده
ما با تعدادی از مراکز روابط خانواده در سید�ن و نیو ساوث 
ولز بزرگ همکاری یم کنیم و به آن دسته از افرادی مشاوره 

و کمک ارائه یم کنیم که به فکر استفاده از فرایند واسطه 
هستند یا از آن استفاده یم کنند.

ن جزایر تنگه  کمک به ابوریجینال ها و ساکن�ی
تورس

ن  ما در کلیه مراکز فرابرد خود به بومیان ابوریجینال و ساکن�ی
ن در بر�ن  جزایر تنگه تورس کمک یم کنیم. ما همچن�ی

نهادهای خاص خدمات بومیان ابوریجینال به کمک رسا�ن 
یم پردازیم. برای آگایه از نزدیک ترین نهاد خدما�ق به خودتان، 

ید. با شماره 589 551 1800 تماس بگ�ی



کمک در زمینه زبان انگلییس به افراد 
انگلییس زبان غ�ی

ما در نقاط مختلف برای افرادی که دارای پیش زمینه های 
 و زبا�ن هستند در خصوص مشاوره قانون 

گ
گوناگون فرهن�

ن وقت یم توانیم  خانواده کمک رسا�ن یم کنیم. در صورت گرف�ق
جم را بدهیم. برای شما ترتیب حضور یک م�ق

جهت کسب اطالعات بیش�ق در مورد خدماتمان یم توانید با 
ید. از طریق شماره   واحد مداخله زودهنگام تماس بگ�ی

 589 551 1800 یا ایمیل 
eiuadminstaff@legalaid.nsw.gov.au با ما تماس 

ید. بگ�ی

https://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/family-law/family-law-early-intervention-service


این بروشور یک راهنمای کیل در مورد قانون است. شما نباید 
به عنوان توصیه حقو�ق به آن اتکا کنید و توصیه یم کنیم در مورد 

وضعیت خود با یک وکیل مشورت کنید.
این اطالعات در زمان چاپ صحیح است، اما ممکن است تغی�ی 
، با LawAccess NSW به  کند. جهت کسب اطالعات بیش�ق

ید. شماره 529 888 1300 تماس بگ�ی

This brochure is available in Arabic, Simplified 
Chinese, Dari/Farsi, Spanish and Vietnamese.
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سفارش آنالین بروشور از طریق:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

جهت کسب اطالعات بیش�ق در مورد خدمات 
:Legal Aid NSW

آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟

جم شفایه نیاز دارید، با خدمات اگر به م�ق
)TIS National( ترجمه کت�ب و شفایه

به شماره 450 131 )9 صبح – 5 بعدازظهر( 
Law Access NSW ید و تماس بگ�ی

را درخواست کنید.

مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید؟ 

اگر مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید، از طریق
 National Relay Service( خدمات رله میل

ید NRS( به شماره 677 133 با ما تماس بگ�ی
و LawAccess NSW را درخواست کنید یا از این 

ن�ق بازدید کنید: نشا�ن این�ق
 www.relayservice.gov.au

MNLA60443 / MARCH 2022مارس 2022

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

