
Aile Hukuku
Erken Müdahale Birimi

Yasal sorunları ciddi 
hale gelmeden çözmek

Resolving legal issues before they get serious Turkish



Biz kimiz?
Aile Hukuku Erken Müdahale Birimi (EIU) uzman 
bir aile ve bakım hukuku hizmetidir. Kişilerin aile 
hukuku ile ilgili sorunlarını ciddi hale gelmeden 
mümkün olduğu kadar önce çözmelerine 
yardımcı oluyoruz. Bir erken müdahale avukatıyla 
görüşmek yasal sorununuzu ve sahip olduğunuz 
seçenekleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. 
Bazen sorunları anlaşma yoluyla çözebilirsiniz. 
Avukatlarımızdan birisiyle görüşmek için herhangi 
bir ücret ödemezsiniz. Biz Legal Aid NSW’nun diğer 
aile avukatlarından farklıyız. Bu da, bir başka Legal 
Aid ofisinden yardım alan birisiyle anlaşmazlığınız 
olduğunda bile size yardımcı olabileceğimiz 
anlamına gelir. Sürekli yasal yardıma ihtiyacınız varsa, 
özel bir avukatla görüşmeniz için yasal bir yardım 
başvurusunda bulunmanıza yardımcı olabiliriz.

Kimlere yardımcı oluruz?
Bir anne, baba, büyükanne/büyükbaba veya bir başka 
aile üyesi iseniz size yardımcı olabiliriz. Bizimle 
görüşürken danışman, yakın arkadaş veya aile üyesi 
gibi güvendiğiniz bir kişiyi yanınızdan getirebilirsiniz.

Size şu konularda yardımcı olabiliriz:
• Çocuğunuzu görme ile ilgili sorunlar
• Aile içindeki çocukların bakımı konusundaki   
 ayarlamalar
• Ayrıldıktan sonra mülklerle ilgili olarak   
 ortaya çıkan sorunlar
• Çocuk desteği
• Aile ve Toplum Hizmetleri (FaCS, eski adıyla   
 DOCS) ile ilgili sorunlar
• Yasal yardım başvurusunda bulunmak

Bir yasal yardım başvurusunda bulunmanıza ve 
diğer yasal yardım avukatları, mahkeme avukatları, 
özel pratisyen avukatlar ve aile arabuluculuğu 
hizmetleri ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabiliriz.



Sağladığımız hizmetler
• Yasal öneri ve bilgi
• Bir aile arabuluculuğu hizmeti bulmak
• Yasal yardım almaya uygunsanız, devam  
 eden bir davada sizi temsil edecek bir  
 avukat bulmak
• Yasal yardım başvurusunda bulunma  
 konusunda size yardımcı olmak
• Sizi mahkeme hizmetlerine yönlendirmek
• Bazı durumlarda adınıza bir mektup yazma  
 veya devlet dairesi gibi bir kuruluşla   
 iletişime geçme gibi konularda size   
 yardımcı olabiliriz.

Size en yakın hizmeti öğrenmek için 1800 551 
589 numaralı telefonu arayın veya bir randevu 
alın. Bazı durumlarda, size telefonla danışmanlık 
sağlanmasını da ayarlayabiliriz.

Görevli avukat planı
New South Wales’taki bazı Aile Hukuku 
Mahkemeleri’nde kendi avukatı olmayan kişilere 
yardımcı olan görevli avukatlarımız mevcuttur. 
Bir çocuğun zarar görme riski altında olduğu 
bazı durumlarda acil mahkeme başvurusu 
hazırlamanıza yardımcı olabiliriz. 

Sosyal yardım avukatı planı
Sydney’de ve NSW’ın diğer bölgelerindeki 30’dan 
fazla yerde aile hukuku konusunda öneri ve 
yardım sağlayan avukatlarımız mevcuttur.

Aile İlişkileri Merkezlerinde Yardım
Sydney’de ve New South Wales’ın diğer 
yerlerinde arabuluculuk sürecini düşünen ve/
veya bu süreçten geçmekte olan kişilere öneri ve 
yardım sağlamak amacıyla, çeşitli Aile İlişkileri 
Merkezleri ile işbirliği halinde çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi için 1800 551 589 
numaralı telefondan Aile Hukuku 
Erken Müdahale Birimi’ni arayın



Aborijinler için yardım
Tüm sosyal yardım bölgelerimizde Aborijinlere 
yardım sağlıyoruz. Ayrıca bazı belirli Aborijin 
hizmet merkezlerinde de yardım sağlıyoruz.  
Size en yakın hizmet merkezini öğrenmek için 
1800 551 589 numaralı telefonu arayın.

Kültürel ve dilsel olarak farklı (CALD) 
geçmişlere sahip kişiler için yardım
Kültürel ve dilsel olarak farklı geçmişlere 
sahip kişiler için çeşitli yerlerde aile hukuku 
danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bir randevu 
alırken sözlü bir çevirmen de ayarlanabilir.



Toplumsal Yasal Eğitim
Toplumsal gruplara, çalışanlara ve diğer 
profesyonellere aile hukuku konusunda toplumsal 
yasal eğitim ile bakım ve koruma sağlıyoruz.

Bilgi ve Yönlendirme hizmetleri
Kişilerin Legal Aid NSW’daki diğer avukatlar, diğer 
Legal Aid NSW hizmetleri ve Legal Aid mahkeme 
avukatları ile bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz. 
Özel avukatlara, aile arabuluculuğu hizmetleri ve 
diğer toplumsal hizmetlerle kamu hizmetlerine 
yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için 
1800 551 589 numaralı telefondan Aile Hukuku 
Erken Müdahale Birimi’ni arayın veya 
eiuadminstaff@legalaid.nsw.gov.au adresine 
e-posta gönderin

İşitme veya konuşma engelli iseniz, şu 
numaraları arayarak bizimle iletişime 
geçebilirsiniz: 

National Relay Service (Ulusal Aktarım 
Hizmeti) (NRS) için 133 677

TTY 9219 5126 (Central Sydney) veya
TTY 9747 0214 (Burwood)

İngilizce bilmiyorsanız, Yazılı ve Sözlü Çeviri 
Hizmeti (TIS) ücretsiz sözlü çevirmenler sağlar. 
TIS bizimle kendi dilinizde konuşmanıza 
yardımcı olabilir. TIS’ye 131 450 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz



www.legalaid.nsw.gov.au/publications adresinden 
veya publications@legalaid.nsw.gov.au e-posta 
adresinden ya da 9219 5028 numaralı telefonu 
arayarak basılı yayın siparişi verebilirsiniz.

This brochure is available in Arabic, Chinese, Farsi/
Dari, Korean, Spanish, Turkish, and Vietnamese. 

A brochure about EIU services for Aboriginal people 
is also available.
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Fotoğrafla ilgili sorumluluk reddi: 
Bu fotoğraflarda yer alan kişilerin Legal Aid NSW ile bağlantısı yoktur

Legal Aid NSW hizmetleri konusunda daha fazla 
bilgi için

LawAccess NSW yasal bilgiler, yönlendirmeler ve 
bazı vakalarda öneri sağlar.  
1300 888 529 numaralı telefonu arayın


