
Legal Aid NSW – How we can help you Urdu

ہم کس طرح آپ کی مدد 
کر سکتے ہیں

 مدد بذریعہ فون 
اور آن الئن 

 مفت قانونی 
معلومات

روزمرہ کے قانونی 
مسائل کے سلسلے میں 
مدد

تجربہ کار وکالء جو کہ 
سنتے ہیں

عدالت میں مدد 



ہم کن قانونی مسائل میں آپ کی مدد 
کرسکتے ہیں؟

روزمرہ کے قانونی مسائل
• اشیاء، خدمات اور معاہدوں سے متعلق آپ کے حقوق

• جرمانے، بلز اور بقایاجات
• سنٹرلنک تنازعات

• امتیازی سلوک اور ہراساں کیا جانا
• کام پر آپ کے حقوق

• انخالء، مرمتیں، کرایے یا رہن کی دشواریاں
• امیگریشن کے مسائل

• عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اور بوڑھوں کے  
حقوق  

• قدرتی آفات کے بعد مدد
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جب آپ کا خاندانی رشتہ ٹوٹ جائے تو کیا 
کریں

بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ  •
بچے کی اعانت  •

علیحدگی اور طالق  •
پرورش کا فرمان اور اجداد کے حقوق  •

گھریلو اور خاندانی تشدد  •
خاندان کے تنازعہ کو حل کرنے سے متعلق کانفرنسیں     •

اور ثالثی  

بچوں کے لیے علیحدہ نمائندگی  •

اگر آپ کو قانون کے معاملے میں دشواری 
ہو تو کیا کریں

عدالت میں مدد حاصل کرنا  •
اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے اور آپ کو پولیس     •

کے معاملے میں دشواری ہے  
ضمانت کے لئے درخواست دینا  •

اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ کے کیس     •
میں اتنے ثبوت موجود ہیں کہ اس پر مقدمے کی     
کارروائی )سزایابی( کی جائے، مقامی عدالت میں     

سماعت  
مدافعتی سماعت جہاں جیل جانے کا امکان ہو  •

عدالت کے ذریعہ سزا اور فیصلوں پر اپیل  •

ہماری خدمات سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہماری 
ویب سائٹ www.legalaid.nsw.gov.au مالحظہ کریں
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ہم آپ کو کس طرح کی مدد دے 
سکتے ہیں؟

قانونی معلومات اور صالح
ہم لوگ مفت قانونی معلومات فراہم کرتے ہیں اور مخصوص 

قانونی مسائل سے متعلق صالح فراہم کر سکتے ہیں۔ اپنے 
قانونی مسئلے پر بات کرنے کے لیے الء ایکسس NSW کو 

529 888 1300 پر کال کریں۔ 

جاری مدد
اگر آپ کو کسی وکیل سے مسلسل قانونی مدد کی ضرورت 
ہو تو آپ کو الزمی طور پرایک 'قانونی مدد کی گرانٹ' کے 

لیے درخواست دینی ہوگی۔ قانونی مدد کی گرانٹ کا مطلب 
ہے کہ لیگل ایڈ NSW کے لیے کام کرنے واال کوئی وکیل یا 

نجی وکیل جس کو ہم ادائیگی کرتے ہیں، آپ کے کیس میں 
آپ کی نمائندگی کرے گا۔ کوئی نجی وکیل ہر اس کام کے 

لیے آپ سے رقم وصول کر سکتا ہے جو کہ وہ انجام دیتا ہے 
اور جس کا قانونی مدد کی گرانٹ کے تحت احاطہ نہیں کیا 

جاتا ہے۔

قبل اس کے کہ آپ قانونی مدد کے لیے درخواست دیں کسی 
وکیل سے بات کرکے قانونی صالح حاصل کر لینا بہترین 

الئحۂ عمل ہے۔ ایک وکیل آپ کے قانونی مسئلہ کی نوعیت 
کی وضاحت کرنے اور یہ جاننے میں آپ کی مدد کر سکتا 

ہے کہ آیا آپ مدد کی کسی گرانٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔
کوئی وکیل قانونی مدد کی درخواست دینے میں آپ کی مدد 

کر سکتا ہے۔

کوئی وکیل عدالت جانے کی ضرورت کے بغیر آپ کے 
قانونی مسئلے کے سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

اس بات کا فیصلہ کرتے وقت کہ آیا آپ کو قانونی مدد کے 
لیے گرانٹ دی جائے، ہم درج ذیل کو دیکھتے ہیں:

آپ کو قانونی مدد کس لیے چاہیے  •
آپ کی آمدنی کیا ہے اور آپ کی ملکیت میں کیا ہے )اسے    

وسائل کی جانچ کہا جاتا ہے(، اور  
دیگر عوامل جو یہ دکھاتے ہوں کہ آیا قانونی مدد کے     •

لیے گرانٹ دینا مناسب ہے، بشمول آپ کا کیس  
کتنا مضبوط ہے )اسے اہلیتی جانچ کہا جاتا ہے(۔  

قانونی مدد کی گرانٹ مفت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو اپنے 
کیس کے قانونی اخراجات میں تعاون کرنا پڑے گا۔
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ہم خصوصی قانونی خدمات رکھتے ہیں
قانونی خدمات برائے اطفال اور نوجوانوں کے لیے ہاٹ الئن
ہم مجرمانہ مقدمات میں ملوث بچوں کو صالح دیتے ہیں اور 

ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 3800 8688 )02(  پر کال 
کریں۔

اگر آپ کی عمر 18  سال سے کم ہے اور فوری صالح درکار 
ہے تو یوتھ ہاٹ الئن کو 810 101 1800   پر کال کریں۔ ہاٹ 
الئن پیر تا جمعرات صبح 9 بجے سے نصف شب تک، جمعہ 
تا اتوار اور سرکاری چھٹیوں میں، 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔

بچوں کی امدادی خدمات
ہم ان والدین کو مفت صالح اور معاونت فراہم کرتے ہیں 

جنہیں علیحدگی کے بعد بچوں کے لیے مالی تعاون ادا کرنا 
ہے، نیز ان والدین اور نگرانوں کو جو کہ بچوں کے لیے مالی 

تعاون موصول کر رہے ہیں یا جنہیں موصول ہونا چاہیے۔
9916 9633 )02(  یا 784 451 1800  پر کال کریں )سڈنی 

میٹرو پولیٹن عالقے سے باہر(۔

ایبوریجنل معاشروں کے لیے سول الء سروس
ہم مالی پریشانیوں، تفریق برتنے، پولیس کے ساتھ مسائل، 
رہائش اور سنٹرلنک مسائل کے سلسلے میں مدد کرسکتے 

ہیں۔ 5057 9219 )02( پر کال کریں یا 017 793 1800 
پر مفت کال کریں۔
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 آفت پر رّدعمل سے متعلق قانونی خدمت
ہم جنگل میں لگنے والی آگ، طوفانوں یا سیالبوں کے متاثرین 
کی ان کے روزمرہ کے قانونی مسائل کے سلسلے میں مدد کر 

سکتے ہیں۔ 529 801 1800 پر کال کریں۔
گھریلو تشدد سے متعلق یونٹ 

ہم لوگ گھریلو اور عائلی تشدد سے متعلق ایک خصوصی 
خدمت ہیں جس میں وکالء اور سماجی کارکنان شامل ہیں۔ 

6300 9219 )02( پر کال کریں۔

دماغی صحت کی حمایتی خدمت
ہم لوگ دماغی صحت اور سرپرستی سے متعلق قانون کے 

 بارے میں مفت قانونی صالح فراہم کرتے ہیں۔ 
529 888 1300 پر کال کریں۔

قیدیوں کی قانونی خدمت
قیدی عمومی خود کار ڈائل کی فہرست )CADL( پر بطور 

ایک مفت کال کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں — بس 11# 
)Legal Aid NSW(  دبائیں اور قیدیوں کی قانونی خدمت 

کے بارے میں پوچھیں۔
قیدیوں کے دوست اور اہل خاندان 5000 9219 )02(  پر کال 

کرکے قیدیوں کی قانونی خدمت کے بارے میں پوچھ سکتے 
ہیں۔

پناہ گزینوں کی خدمت
ہم لوگ نئے آنے والے پناہ گزینوں اور کمیونٹیوں کی ان کے 

 قانونی مسائل کے سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔
6725 8713 )02( پر کال کریں۔

سابقہ فوجیوں کی حمایتی خدمت
ہم لوگ جنگ میں حصہ لینے والے سابقہ فوجیوں، ڈیفنس 

فورس کے ممبران اور ان کے ماتحتوں کے حقوق کے حصول 
میں مدد کرتے ہیں۔ 5148 9219 )02( پر کال کریں۔

کام اور ترقیاتی آرڈر کی خدمت
ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی جرمانوں کی رقم ادا 

کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم لوگوں کی رقم ادا کرنے کے بجائے 
منظور شدہ سرگرمیوں سے ان کے جرمانے کی رقم منسوخ 

کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 529 888 1300 پر کال 
کریں۔

آپ ہماری تمام خصوصی خدمات کے بارے میں مزید معلومات 
ہماری ویب سائٹ www.legalaid.nsw.gov.au پر حاصل 

کر سکتے ہیں۔
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ہمارے پاس عدالت میں ڈیوٹی وکالء ہیں
اگر آپ کو کسی فوجداری معاملے میں مقامی عدالت جانا ہو تو 

آپ ڈیوٹی وکیل سے بات کرسکتے ہیں۔ وہ لوگ NSW میں زیادہ 
تر مقامی عدالتوں میں موجود ہیں۔

اگر آپ عدالت میں پہلی بار آئے ہیں اور آپ کسی ڈیوٹی وکیل 
سے ملنا چاہتے ہیں تو، آپ کو صبح 9 بجے عدالت پہنچ جانا 

چاہیے۔ ممکن ہے کہ ڈیوٹی وکیل پہلے ہی دن آپ کے کیس سے 
متعلق تصفیہ میں آپ کی مدد نہ کرسکے۔ آپ کو اپنے کیس کو 

ملتوی کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 
دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوجائے گی۔

ہم مفت ورکشاپس اور ویبینارز کی پیشکش کرتے ہیں
ہم عوام، اسکولوں اور معاشرتی گروپوں کے لیے مفت ورکشاپس 

اور معلوماتی سیشنز چالتے ہیں۔

ہم کمیونٹی ورکرز اور عوام کے لیے قانونی امور سے متعلق 
ویبینارز بھی منعقد کرتے ہیں۔ تاریخوں، اوقات اور رجسٹریشن 

www.legalaid.nsw.gov.au/what- کی معلومات کے لیے
we-do/workshops مالحظہ کریں۔

ہمارے پاس مفت اشاعتیں اور وسائل ہیں
آپ کے قانونی مسئلے کے سلسلے میں آپ کی مدد کے لیے 

ہمارے پاس مفت اشاعتی مواد، پوڈ کاسٹس، ویڈیوز، انٹرایکٹیو 
گائڈڈ پاتھ ویز اور دیگر وسائل موجود ہیں۔

 اشاعتی مواد اور دیگر وسائل کے لیے مالحظہ کریں:
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications

 ویڈیوز کے لیے مالحظہ کریں:
www.youtube.com/LegalAidNSW

پوڈ کاسٹس کے لیے مالحظہ کریں:
www.legalaidnswcle.podbean.com

گائڈڈ پاتھ ویز کے لیے مالحظہ کریں:
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

ہمارے نیوز لیٹرز کو مالحظہ کرنے کے لیے سائن اپ کریں:
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لیگل ایڈ NSW نہیں کرتا ہے۔ 

مثال کے طور پر، ہم ذاتی چوٹ، ٹیکس سے متعلق امور یا 
کاروباری معامالت میں مشورہ نہیں دیتے یا لوگوں کی عدالت 

میں نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔

ہم پولیس اسٹیشنوں پر بھی نہیں جاتے یا آپ کے گرفتار ہونے 
کی صورت میں قانونی مشورہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ البتہ، اگر 

آپ کی عمر 18 سال سے کم ہو تو آپ ہماری یوتھ ہاٹ الئن کو 
810 101 1800 پر کال کرسکتے ہیں۔

آپ کو مزید معلومات کہاں مل سکتی ہے؟
شروع کرنے کی بہترین جگہ مفت ٹیلیفون ہیلپ الئن —الء 

ایکسس NSW—کو کال کرنا ہے جو فوری طور پر آپ کی 
مدد کرسکتے ہیں۔ وہ آپ کو مفت معلومات اور کچھ معامالت 

میں آپ کے قانونی مسئلہ کے بارے میں قانونی مشورہ دیں 
گے۔ یا وہ آپ کو دیگر سروس کے پاس بھیج سکتے ہیں۔

آپ الء ایکسس NSW کو 529 888 1300   پر کال کرسکتے 
ہیں۔ آپ اس پتے پر ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں 

www.lawaccess.nsw.gov.au

ایبوریجنل اینڈ ٹوریس اسٹریٹ آئیلینڈر سروسز
اگر آپ اصلی النسل )ایبوریجنل( یا ٹوریس اسٹریٹ آئیلینڈ 

کے قبائلی ہیں تو آپ کو سبھی لیگل ایڈ NSW  کے دفاتر یا 
ایبوریجنل لیگل سروس )ALS( سے مفت مدد حاصل ہوسکتی 

ہے۔ ALS کو767 765 1800   پر کال کریں۔
ایبوریجنل اور ٹوریس اسٹریٹ آئیلینڈر خواتین اور بچے ویرنگا 
بائیا ایبوریجنل ویمنز لیگل سنٹر سے 587 686 1800   پر یا 
فرسٹ نیشنز ویمنز لیگل کانٹیکٹ الئن سے 784 639 1800  

پر رابطہ کرکے بھی مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

ترجمان کی خدمات
اگر آپ کو کسی ایسے فرد کی ضرورت ہو جو ہمارے ساتھ 
اپوائنٹمنٹ لینے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے آپ کی زبان 
بول سکے تو ٹرانسلیٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ سروس )TIS( کو 
450 131 پر کال کریں۔ اگر آپ کو اپنے صالح کے سیشن 
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والے دن میں اپنی زبان میں کسی ترجمان کی ضرورت ہو تو 
آپ ہمیں اپائنٹمنٹ لیتے وقت ہی مطلع کریں۔ ہم بال معاوضہ 

ایک ترجمان کا انتظام کریں گے۔ اگر آپ عدالت جا رہے ہیں 
اور آپ کو کسی ترجمان کی ضرورت ہے تو اپنے لیگل ایڈ 
کے وکیل سے ایک ترجمان کا انتظام کرنے کے لئے کہیں۔

)CLC( کمیونٹی لیگل سنٹرز
CLC تمام قسم کے قانونی مسائل کے ساتھ مفت قانونی مشورہ 

اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ 529 888 1300   پر کال کریں یا 
www.clcnsw.org.au پر اپنے عالقے میں کوئی مرکز 

تالش کریں۔

نجی وکالء
NSW کی الء سوسائٹی آپ کو آپ کے عالقے میں نجی وکالء 

کے پاس بھیج سکتی ہے۔ وہ آپ کو نجی وکالء کے بارے 
میں بھی بتا سکتے ہیں جو قانونی مدد کے کام کرتے ہیں۔ الء 

سوسائٹی کی سالیسٹر ریفرل سروس کو 0300 9926 )02( 
پر کال کریں۔
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عورتوں پر گھریلو تشدد کی عدالت میں وکالت کی خدمات 
)WDVCAS(

WDVCAS گھریلو تشدد کی شکار خواتین اور بچوں کو عدالت 
 سے قانونی تحفظ دالنے میں مدد کرسکتی ہیں۔

227 938 1800 پر کال کریں یا اپنی قریبی سروس کے لیے 
ہماری ویب سائٹ کو چیک کریں۔

 معاشرتی انصاف کے مراکز
معاشرتی انصاف کے مراکز دوستوں، خاندان کے ارکان یا 

پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات کے حوالے سے لوگوں کے لیے 
ایک مفت ثالثی کی خدمت کی پیشکش کرتے ہیں۔ اپنے قریب 

کوئی سنٹر تالش کرنے کے لیے، 777 990 1800  پر کال 
کریں یا www.cjc.justice.nsw.gov.au مالحظہ کریں۔

عوامی الئبریریاں
www.legalanswers. فائنڈ لیگل آنسرز کی اس ویب سائٹ

sl.nsw.gov.au پر اور پورے NSW کی مقامی پبلک 
الئبریریوں میں قانونی معلومات دستیاب ہے۔

بیسٹ فار کڈز ویب سائٹ
بیسٹ فار کڈز ویب سائٹ پر نوعمر لوگوں اور خاندانوں کے 

لیے قانونی امور کی وسیع رینج سے متعلق قانونی معلومات اور 
www.bestforkids.org.au :وسائل دستیاب ہیں

آپ ہمیں کہاں تالش کرسکتے ہیں؟
ہمارے دفاتر پورے NSW میں ہیں۔ ہم میٹروپولیٹن اور ریجنل
NSW  میں مختلف مقامات پر بھی جاتے رہتے ہیں جہاں آپ 

اپنے قانونی مسئلے پر گفتگو کر سکتے ہیں۔

آپ اپنے قریبی لیگل ایڈ NSW  آفس کو اگلے صفحے پر 
www.legalaid.nsw.gov.au/ یا ہماری ویب سائٹ

contact-us  پر تالش کر سکتے ہیں۔ 
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لیگل ایڈ  NSW  کے دفاتر

سنٹرل سڈنی
323 Castlereagh St

Haymarket 2000

فون: 5000 9219 )02(
 )02( 9219 5126 :TTY

میٹرو پولیٹن دفاتر
بینکس ٹاؤن

Level 7, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 

Bankstown 2200

فون: 4555 9707 )02(

بلیک ٹاؤن
 Kildare Court, Level 2,

13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148

فون: 4800 9621 )02(

بر ووڈ
 Level 4, 74 – 76
 Burwood Road

Burwood 2134

فون: 6155 9747 )02(
)02( 9747 0214 :TTY

کیمپبیل ٹاؤن
Suite 1, Level 4, 

171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560

فون: 2922 4628 )02(

فیئر فیلڈ
Suite 1, Level 2, 

25 Smart St
Fairfield 2165

فون: 3777 9727 )02(

لیور پول
Level 4, Interdell Centre,  

45 – 47 Scott St

Liverpool 2170

فون: 1200 9601 )02(

پیرامٹا )کرمنل الء(
Parramatta Justice 

Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 

Parramatta 2150

فون: 6000 9066 )02(
        )02( 9687 7538 :TTY

پیرامٹا )فیملی اینڈ سول الء(
Level 4,  

128 Marsden St, 
Parramatta 2150

فون: 1600 9891 )02(

پنرتھ
NSW Government

Offices
Level 4, 2-6 Station St 

Penrith 2750 

فون: 3077 4732 )02(

صدر لینڈ
Ground Floor, 

Endeavour House, 
3 – 5 Stapleton Avenue

Sutherland 2232

فون: 3733 9521 )02(
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ریجنل دفاتر
بورک لیگل ایڈ سیٹیالئٹ 

 آفس 
 41B Mitchell St

Bourke 2840

فون: 2155 6808 )02(

بروکن ہل لیگل ایڈ 
سیٹیالئٹ آفس

 194 Argent St
Broken Hill 2880

فون: 9600 8004 )08(

کافس ہاربر
41 Little St

Coffs Harbour 2450

فون: 7899 6651 )02(

ڈبّو
64 Talbragar St

Dubbo 2830

فون: 4233 6885 )02(

گوسفورڈ
92 – 100 Donnison St

Gosford 2250

فون: 5611 4324 )02(

لزمور
Level 5, Westlawn 

Building,  
29 Molesworth St 

Lismore 2480 

فون: 2082 6621 )02(

 نیو کاسل 
)فیملی اینڈ سول الء(

Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300

فون: 5482 4929 )02(

نیو کاسل )کرمنل الء(
Level 3, 400 Hunter St

Newcastle 2300

فون: 5482 4929 )02(

نورہ
Level 2, 59 Berry St

Nowra 2541

فون: 4351 4422 )02(

آرنج
Suite 4, 95 Byng St

Orange 2800

فون: 8022 6362 )02(

پورٹ میک کویری
107 William St 

Port Macquarie 2444

فون: 1600 5525 )02(

ریورینا مّرے – البری 
Suite 1A, Level 1,  

520 Swift St
Albury NSW 2640

فون: 7200 6020 )02(

ریورینا مّرے – وّگا وّگا 
Ground Floor, 

74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650

فون: 6588 6921 )02(

ٹیمورتھ
Suite 3, Level 1  

155 Marius St 
Tamworth 2340

فون: 6322 6766 )02(

والگیٹ لیگل ایڈ سیٹیالئٹ آفس
44 Fox Street
Walgett 2832

فون: 8122 6857 )02(

وولن گونگ 
Graovac House,  

73 Church St

Wollongong 2500

فون: 8299 4228 )02(

15



MNLA 60482

www.legalaid.nsw.gov.au

یہ اشاعت قانون کی ایک عمومی رہنمائی ہے۔ آپ کو اس 
پر بطور قانونی صالح اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری 

سفارش ہے کہ آپ اپنی صورتحال کے حوالے سے کسی 
وکیل سے بات کریں۔ 

یہ معلومات طباعت کے وقت درست ہیں، تاہم ان میں 
تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے الء ایکسس 

NSW سے 529 888 1300 پر رابطہ کریں۔

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese )sim(, Chinese 

)trad(, English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, 
Korean, Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, 

Rohingya, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Urdu, 
Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021     

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications
پر بروشرز کے لیے آن الئن آرڈر کریں۔

ہمیں سوشل میڈیا پر تالش کریں

کیا آپ کو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے مدد درکار ہے؟

اگر آپ کو کوئی مترجم درکار ہو تو ٹرانسلیٹنگ 
 اور انٹرپریٹنگ سروس )TIS نیشنل( کو 

450 131 پر )صبح 9 بجے سے شام 5 بجے 
تک( کال کرکے الء ایکسس  NSW سے بات 

کرنے کو کہیں۔ 

کیا آپ کو سننے یا بولنے میں دشواری ہے؟
اگر آپ کو سننے یا بولنے میں دشواری ہے  تو 

ہمیں 677 133 پر نیشنل ریلے سروس )NRS( کے 
توسط سے کال کریں اور الء ایکسس  NSW سے 

بات کرنے کو کہیں۔

JUL 2021/2021جوالئی
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