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در این موارد ممکن است بخواهید کمک 
حقوقی دریافت کنید:

مجبور باشید هزینه ای به Centrelink بازگشت دهید   ●

نمی توانید مبلغی دریافت کنید   ●

مبلغ نادرستی دریافت می کنید   ●

پرداخت های شما متوقف شده است   ●

می خواهید در مورد تصمیم Centrelink درخواست      ●
تجدیدنظر دهید، یا  

Centrelink در حال انجام دادن تحقیقاتی در مورد شما     ●
است.  

آنچه می توانیم انجام دهیم
می توانیم مشاوره قانونی و اطالعاتی در مورد مشکل 

Centrelink تان به شما ارائه کنیم. همچنین ممکن است 
بتوانیم:

از Centrelink درخواست کنیم نسخه ای از     ●
پرونده تان را در اختیارمان قرار دهد تا متوجه شوید    

ازچه اطالعاتی برای این تصمیم استفاده کرده اند  

●   به شما کمک کنیم تا Centrelink را مجاب به  
بررسی مجدد تصمیم کنید  



به شما کمک کنیم علیه Centrelink در یک دیوان    ●
اداری مستقل درخواست تجدیدنظر ارائه دهید  

نمایندگی شما را در دیوان داوری فرجام خواهی در امور    ● 

اداری بر عهده بگیریم.  

پیش از صحبت با ما، مطمئن شوید که تمام نامه های ارسالِی

Centrelink در مورد این تصمیم را در اختیار دارید.

.

 

از کجا می توانم کمک بگیرم؟
برای دریافت اطالعات یا راهنمایی در زمینه هریک از 

مشکالت Centrelink، با LawAccess NSW به شماره 
529 888 1300 تماس بگیرید.

Legal Aid NSW جدا از Centrelink است. 
هرچه به ما بگویید محرمانه خواهد بود، مگر 

اینکه قانون چیز دیگری را مشخص کند.
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این بروشور یک راهنمای کلی برای آشنایی با قانون است. نباید 
به آن به عنوان مشاوره قانونی تکیه کنید، و توصیه می کنیم در 

مورد وضعیت خود با یک وکیل صحبت کنید. 

این اطالعات در زمان چاپ صحیح است، اما ممکن است تغییر 
کند. برای کسب اطالعات بیشتر، با LawAccess NSW به 

شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

 This publication is available in Arabic, Dari/
Farsi, Chinese (Sim), English, Tamil and 

Vietnamese.
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ما را در رسانه های اجتماعی پیدا کنید:
 

اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با خدمات  
ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) به شماره 
450 131 )9 صبح – 5 بعدازظهر( تماس بگیرید 

و LawAccess NSW را درخواست کنید. 

مشکل شنوایی یا تکلم دارید؟
اگر مشکل شنوایی یا تکلم دارید، از طریق 

 National Relay Service,) خدمات رله ملی
NRS) به شماره 677 133 با ما تماس بگیرید و 

LawAccess NSW را درخواست کنید یا از این 
نشانی اینترنتی بازدید کنید:

www.relayservice.gov.au 

آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟ 


