
Need immigration advice?  Arabic

هل تحتاج إلى 
مشورة حول 

الهجرة؟
تواصل معنا…



من نحن
نقدم مشورة قانونية مجانية حول تأشيرات الالجئين والعائالت.

نحن ال نتبع وزارة الشئون الداخلية.

لمن نقدم المساعدة
يمكننا مساعدة األشخاص الذين لديهم أسئلة حول وضعهم 

كمهاجرين داخل أستراليا كما يمكننا تقديم االستشارة للراغبين في 
رعاية أفراد العائلة للعيش في أستراليا ويمكننا تقديم االستشارة 

حول إلغاء التأشيرة.

يمكننا تقديم المساعدة إذا كان لديك سؤال حول 
األمور التالية:

حالة هجرتك  ●
كفالة أفراد العائلة للمجيء إلى أستراليا  ●

إلغاء تأشيرتك.   ●
على سبيل المثال، يمكننا مساعدتك في األمور التالية:

التأشيرات العائلية  ●
تأشيرات الالجئين والحاالت اإلنسانية  ●

تأشيرات شريك الحياة ومن ضمنها العنف المنزلي  ●
تأشيرات الزوار  ●

تأشيرات مواطني نيوزيلندا  ●
التأشيرات المؤقتة  ●
إلغاءات التأشيرة  ●

الجنسية األسترالية  ●
مراجعة قرارات وزارة الشئون الداخلية  ●

إذا لم تكن حاصالً على تأشيرة دخول  ●

ال يمكننا مساعدتك إذا كان لديك سؤال حول األمور 
التالية:

تأشيرات الطالب  ●
تأشيرات العمل أو الحرفيين  ●

تأشيرات رجال األعمال أو المستثمرين  ●
تأشيرات الهجرة إلى دول أخرى  ●

إذا كنت تريد التوقف عن كفالة شخص ما   ●



كيف يمكنني الحصول على مساعدة؟
يمكنك إجراء مقابلة مجانية وسرية مع محامي في مكاتب مؤسسة 

 :Legal Aid NSW

مكتب مؤسسة Legal Aid بوسط سيدني
323 Castlereagh Street

 Sydney NSW 2000
هاتف: 5000 9219 02 

Bankstown Legal Aid office مكتب بانكستاون 
للمساعدات القانونية

Level 7, Civic Tower
66-72 Rickard Road

Bankstown NSW 2200
هاتف: 4555 9707 02

Fairfield Legal Aid office مكتب فيرفيلد 
للمساعدات القانونية

Level 2, 25 Smart Street
Fairfield NSW 2165
هاتف: 3777 9727 02

يمكن للمحامين التابعين لنا مقابلتك في جهات 
الخدمة التالية:  

مؤسسة الخدمات المتنوعة الميسورة
)Accessible Diversity Services Inc(

17 Macquarie Road
Auburn NSW 2144
هاتف: 5500 8737 02

 Blacktown SydWest Multicultural خدمات
   Services

Level 2,125 Main Street
Blacktown NSW 2148

هاتف: 6633 9621 02

مركز موارد المهاجرين بغرب سيدني 
108 Moore Street

Liverpool NSW 2170
هاتف: 1200 8778 02

LawAccess NSW عبارة عن خط مساعدة يقدم معلومات قانونية 
 مجانية. يمكنك االتصال بالرقم 529 888 1300 أو زيارة

www.lawaccess.nsw.gov.au



MNLA60972

يعتبر هذا المنشور دليالً عاًما في القانون. وبجب أال تعتمد عليه كمشورة 
قانونية، ونوصي أن تتحدث مع محامي حول حالتك.

المعلومات صحيحة وقت الطباعة، ومع ذلك قد تتغير. للحصول على مزيد 
 من المعلومات، يُرجى االتصال بمؤسسة LawAccess NSW على الرقم 

.1300 888 529

© Legal Aid Commissions of NSW  

 اطلب المنشورات عبر اإلنترنت على
www.legalaid.nsw.gov.au/publications أو بواسطة البريد 

publications@legalaid.nsw.gov.au :إلكتروني

This brochure is also available in: Arabic, Simplified 
Chinese, Dari/Farsi, Indonesian, Thai, and 

Vietnamese.

:Legal Aid NSW للحصول على مزيٍد من المعلومات حول خدمات

هل أنت بحاجة إلى مساعدة لالتصال بنا؟
إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فيُرجى االتصال بخدمة 
 الترجمة التحريرية والفورية )TIS National( على الرقم 

450 131 )من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 5:00 مساًء( 
.Law Access NSW واطلب

إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، فيُرجى االتصال 
بخدمة التواصل الوطنية )NRS( على الرقم 677 133 وطلب 

LawAccess أو زيارة
www.relayservice. gov.au
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