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உங்களுக்குப் பினைரும் 
பிரச்சினைகள் இருந�ொல் 
ெட்ட உ�வி த�னைப்்ப்ட�ொம்:
●	 தசன்்டரலிஙக்கிற்கு நீஙகள் பணம் திரும்பச் 

தசலுத்த ல்ண்டும்

●	 உஙக்ளவால் பணஙதகவாடுப்தபப்  தப� 
முடியவில்த�

●	 உஙகளுக்குத் த்�வான ததவாதக கித்டக்கி�து

●	 உஙகள் பணக்தகவாடுப்புகள் 
நிறுத்தப்பட்டுவிட்்டன

●	 நீஙகள் தசன்்டரலிஙக் முடித் எதிரத்து 
முத�யி்ட விரும்புகிறீரகள், அல்�து

●	 நீஙகள் தசன்்டரலிஙக்கவால் விசவாைதண 

தசய்யப்படுகிறீரகள்.

எங்கைொல் இயன்றது எனை 
உஙகள் தசன்்டரலிஙக் பிைச்சிதனதயப் பற்றி 
உஙகளுக்கு நவாஙகள் சட்்ட ஆல�வாசதனயும் 
தக்த�யும் ்ழஙக இயலும். லமலும் எஙக்ளவால் 
பின்்ருபன்ற்த�யும் கூ்ட தசய்ய இயலும்:

●	 ஒரு முடித் எட்்ட அ்ரகள் என்ன தக்த�ப் 
பயன்படுத்தினவாரகள் என்று நீஙகள் 
அறிநதுக்தகவாள்்ள தசன்்டரலிஙக்கி்டம் உஙகள் 
லகவாப்பின் ஒரு நகத� லகட்க முடியும்



●	 தசன்்டரலிஙக்கி்டம் இநத முடித் 
மறுபரிசீ�தன தசய்ய உஙகளுக்கு உத் முடியும்

●	 தசன்்டரலிஙக் முடித் எதிரத்து ஒரு தனிப்பட்்ட 
தீரப்பவாயத்தி்டம் நீஙகள் முத�யி்ட நவாஙகள் 
உதவுல்வாம்

●	 நிர்வாக முத�யீடுகள் தீரப்பவாயத்தி்டம் உஙகள் 

சவாரபவாக ஆஜைவால்வாம்.

நீஙகள் எஙகத்ள ததவா்டரபு தகவாள்ளுமுன் 
இநத முடித் பற்றி தசன்்டரலிஙக் அனுப்பிய 
கடிதஙகள் உஙகளி்டம் ஏலதனும் உள்்ளன்வா என்று 
உறுதிபடுத்துஙகள்.

லீகல் எய்ட NSW சென்டர்லிங்க்கி்டமிருநது 
தைறு்பட்டது. ெட்டம் தைறு ைனகயில் 
கூ்றொ� ைனரயில் நீங்கள் எங்களி்டம் கூறும் 
எதுவும் ரகசியமொக னைக்கப்்படும்.

நொன எங்தக உ�வினய 
நொ்ட�ொம்?
தசன்்டரலிஙக் ததவா்டரபவான ஏதவா்து பிைச்சிதனக்கு 
உதவு்தற்கவாக தக்ல் மற்றும் ஆல�வாசதனக்கு 
�வாஆக்்ஸஸ் NSW ஐ 1300 888 529 என்� 
எண்ணில் அதழக்கவும்.
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இநதப் பதிப்பு, சட்்டம் ததவா்டரபவான ஒரு தபவாது 
்ழிகவாட்டி. இததச் சட்்ட ஆல�வாசதனயவாக நீஙகள் 
கருதக்கூ்டவாது மற்றும் நீஙகள் ஒரு ்ழக்கறிஞரி்டம் 
உஙகள் சூழ்நித� பற்றி லபச நவாஙகள் 
பரிநதுதைக்கில�வாம்.

அச்லசறும் ்தை இநதத் தக்ல் சரியவானது. 
இருநதும் இது மவா��வாம். லமலும் அதிக தக்லுக்கு 
�வாஆக்சஸ் NSW ஐ 1300 888 529 என்� 
எண்ணில் ததவா்டரபு தகவாள்்ளவும்.
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சிற்ல�டுகத்ள ஆன்த�னில் ஆர்டர தசய்யவும்: 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

எஙகத்ள சமூக ஊ்டகஙகளில் கவாணவும்: 

எங்கனை ச�ொ்டர்புசகொள்ை உங்களுக்கு உ�வி 
த�னையொ? 

உஙகளுக்கு ஒரு 
தமவாழிதபயரத்துதைப்பவா்ளர 
லதத்தயன்�வால் தமவாழிதபயரப்பு 
மற்றும் உதையவா்டல் லசத்தய  
(TIS National) 131 450 என்� எண்ணில் 
அதழத்து (கவாத� 9-மவாத� 5) 
�வாஆக்சஸ் NSW என்று லகளுஙகள்.

கொது தகட்பதித�ொ ைொய் த்பசுைதித�ொ சிக்க�ொ?
உஙகளுக்கு கவாது லகட்பதில�வா ்வாய் 
லபசு்தில�வா சிக்கல் இருநதவால் எஙகத்ள 
லதசிய ரில� லசத் (NRS) மூ�ம் 133 677 
என்� எண்ணில் அதழத்து �வாஆக்சஸ் 
NSW என்று லகளுஙகள் அல்�து ்ருதக 
தவாருஙகள்: www.relayservice.gov.au 
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