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مساعدتك 

Centrelink Problems Arabic



قد ترغب في الحصول على مساعدة 
قانونية إذا:

 Centrelink كان يجب عليك رد بعض المال إلى 		●

كنت ال تستطيع الحصول على إحدى الدفعات    ●

كنت تحصل على مبلغ غير صحيح   ●

تّم إيقاف المدفوعات الخاصة بك   ●

كنت تريد الطعن بقرار Centrelink، أو   ●

.Centrelink يتّم التحقيق معك من قِبل   ●

الطرق التي يمكننا مساعدتك بها
يمكننا أن نقدم لك المشورة القانونية والمعلومات بخصوص 

مشكلتك مع Centrelink. قد نتمكن أيًضا من:

  Centrelink طلب الحصول على نسخة من ملفك من  ●
حتى تعرف المعلومات التي استخدموها في عملية اتخاذ    

القرار  

مساعدتك على إقناع Centrelink بمراجعة القرار   ●



مساعدتك على الطعن في قرار Centrelink أمام     ●
محكمة مستقلة  

تمثيلك أمام محكمة االستئناف اإلدارية.   ●

قبل أن تتحدث إلينا، تأكد من أّن الخطابات التي أرسلتها لك 
Centrelink بخصوص القرار هي بحوزتك.

 

أين يمكنني الحصول على المساعدة؟
يمكنك االتصال بخط المساعدة للمعلومات القانونية

LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300 للحصول 

.Centrelink على المعلومات والمشورة حول أي مشكلة مع

خدمة المساعدة القانونية في نيو ساوث ويلز
)Legal Aid NSW( هي هيئة منفصلة عن 

Centrelink. ويظل أي شيء تخبرنا به سريًّا، 
ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
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الهدف من هذا المنشور هو تقديم دليل إرشادي عام بشأن القانون. لذا 
ال ينبغي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونوصيك بالتحدث إلى محاٍم 

بخصوص حالتك الخاصة.

المعلومات المتاحة في هذا المنشور صحيحة في وقت الطباعة، 
ولكنها قد تخضع للتغيير. لمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتصال بخط 

المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW على الرقم
.1300 888 529

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, 
Chinese (Sim), English, Tamil and Vietnamese.
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اطلب المنشورات عبر اإلنترنت من على الموقع اإللكتروني:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:
 

إذا كنت بحاجة لمترجم فوري، يُرجى االتصال بخدمة 
 الترجمة التحريرية والترجمة الفورية 

 (TIS National) على الرقم 450 131 
)من 9 صباًحا حتى 5 مساًء( وطلب التواصل مع

.LawAccess NSW

هل تواجه صعوبة في السمع أو النطق؟
إذا كنت تواجه صعوبة في السمع أو النطق، يُرجى 

االتصال بنا من خالل خدمة المرّحل الوطنية 
(NRS) على الرقم 677 133 وطلب التواصل مع 

LawAccess NSW أو قم بزيارة:
www.relayservice.gov.au 

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟ 


