
HÃY NÓI CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI …

Need immigration advice?  Vietnamese

quý vị cần tư 
vấn về việc 

nhập cư?



Chúng tôi là ai
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn 
phí về người tị nạn và visa diện gia đình.

Chúng tôi không thuộc Bộ Nội Vụ.

Chúng tôi giúp ai
Chúng tôi có thể giúp những người có câu hỏi 
về tình trạng nhập cư tại Úc và có thể tư vấn 
cho người muốn bảo lãnh cho các thành viên 
trong gia đình sống tại Úc. Chúng tôi cũng có 
thể tư vấn về việc hủy bỏ visa. 

Chúng tôi có thể giúp quý vị nếu 
quý vị có câu hỏi về:
	 tình trạng nhập cư của quý vị
 bảo lãnh cho các thành viên trong gia đình 

đến Úc
 việc hủy bỏ visa của quý vị.

Ví dụ, chúng tôi có thể giúp quý vị về:
 Visa diện gia đình
 Visa diện tị nạn và nhân đạo
 Visa diện vợ/chồng bao gồm bạo lực gia 

đình
 Visa diện thăm thân
 Visa diện công dân mới ở Tân Tây Lan
 Visa bắc cầu
 Việc hủy bỏ visa
 Quốc tịch Úc
 Xem xét quyết định của Bộ Nội Vụ
 Nếu quý vị không có visa

Chúng tôi không thể giúp quý vị 
nếu quý vị có câu hỏi về:

 Visa diện học sinh
 Visa diện làm việc hoặc diện có tay nghề
 Visa diện kinh doanh và đầu tư
 Visa di cư đến các nước khác
 Nếu quý vị muốn dừng bảo lãnh cho ai đó



Tôi có thể nhận giúp đỡ bằng cách 
nào?
Quý vị có thể đặt lịch hẹn miễn phí và bảo 
mật với luật sư tại các văn phòng của Legal Aid 
NSW: 

Văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý Trung Tâm 
Sydney
323 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000 
ĐT:  02 9219 5000 
Văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý Bankstown
Level 7, Civic Tower
66-72 Rickard Road
Bankstown NSW 2200
ĐT: 02 9707 4555
Văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý Fairield 
Level 2, 25 Smart Street
Fairfield NSW 2165
ĐT:  02 9727 3777

Luật sư của chúng tôi cũng có thể 
gặp quý vị tại những dịch vụ sau:  
Accessible Diversity Services Inc
17 Macquarie Road
Auburn NSW 2144
ĐT: 02 8737 5500

Dịch Vụ Đa Văn Hóa Blacktown SydWest   
Level 2,125 Main Street
Blacktown NSW 2148
ĐT: 02 9621 6633

Trung Tâm Hỗ Trợ Di Dân Tây Sydney 
108 Moore Street
Liverpool NSW 2170
ĐT: 02 8778 1200

LawAccess NSW là đường dây trợ giúp qua điện 
thoại cung cấp thông tin pháp lý miễn phí. Xin gọi 
số 1300 888 529 hoặc truy cập truy cập  
www.lawaccess.nsw.gov.au  



Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung theo luật pháp. Quý 
vị không nên dựa vào đây như một lời khuyên pháp lý và 
chúng tôi đề nghị quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình 
huống của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên các 
thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin xin liên 
hệ  LawAccess NSW theo số 1300 888 529.

 © Legal Aid Commissions of NSW 

Đặt lấy các tờ thông tin trực tuyến tại 

www.legalaid.nsw.gov.au/publications hoặc

gửi email tới địa chỉ: publications@legalaid.nsw.gov.au

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

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của  Legal Aid NSW 
services:

Quý vị có cần trợ giúp để liên lạc với chúng tôi?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi cho Dịch Vụ 
Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS National) theo số  
131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) và xin nối máy 
với  Law Access NSW. 

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, hãy 
gọi cho Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (NRS) theo số  
133 677 và xin nối máy với LawAccess hoặc truy cập  
www.relayservice. gov.au 
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