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Legal Aid NSW – How we can help you Kurmanji 



Em dikarin ji bo kîjan 
problemên qanûnî  
bibin alîkar?
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Problemên qanûnî yên rojane 
• Mafên te yên li ser milk, xizmet û 

hevpeymanan

• Ceza, hesab û deyn

• Pevçûnên Centrelink

• Cudakarî û çewisandin

• Mafên te yên li kar

• Zehmetiyên jimalderxistin, tamîr,  
kirê û rehn ê

• Pirsên li ser koçberiyê

• Zilimkirin ser temenmezinan û mafên kesên 
temenmezin

• Alîkariya pi ştî felaketên xwezayî



3

Gava têkiliya malbatî xirab 
bibe, mirov çi dike
• Lênêrîn û parastina zarokan

• Pi şgiriya bo zarokî

• Jihevcudabûn û devjihevberdan

• Biryarnama Xudankirin bo Dêûbavan û 
mafên dapîr û bapîran

• Zordarî navmalê û ya navmalbatî

• Konferansên ji bo çareserkirina pevçûnên 
navmalbatî û danûstandin

• Nûnrtiya cuda bo zarokan 

Gava bikevî alozîyê bi qanûnê 
re, tu dê çi bikî
• Wergirtina alîkariya ji mehkemeyê

• Gava tu ji 18 salî biçûktir bî û bi polîs re 
bikevî alozîyê 

• Daxwaza kefaletê 

• Guhdarkirina li Mehkemeya Herêmî ya ji bo 
biryardayîna li ser têrbûna delîlên ji bo doz 
a te biçe mahkemeyê  (hukim girtin) 

• Guhdarkirina parastinê ku egera zîndankirin 
tê hebit 

• Biryarên mehkeme û îtîrazê

Ji bo agahiyên berfirehtir ên li ser xizmetên 
me, here ser malperê www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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Em dikarin alîkariyên 
çawa bidin te?
Agahî û şîretê qananî 

Em agahiyên hiqûqî yên bê pere didin û dikarin  
li ser problemên diyar ên hiqûqî pê şniyaran  
bikin. Bo axaftin ser babetê yên hiqûqî bi riya 
1300 888 529 Telefonê LawAccess NSW bike.

Arîkariya berdewam 
Gava ji bo te ji alîkariya hiqûqî ya berdewam ya ji 
parêzerekî pêwîst be, dive tu ji bo ‘grant of legal 
aid’ daxwaz bikî. Garantiya (Grant)(Xelat) bo 
alîkariya hiqûqî tê wateya, ku parêzerekî ji bo NSW 
Aid a Hiqûqî dixebite, yan jî parêzerekî taybet, ku 
ji me heqê xwe digire, dê te biparêze. Parêzerekî 
taybet dikare ji bo her tiştî hesab ji te re bibire, ku 
ji aliyê (Grant) alîkariya hiqûqî ve nayê dayîn. 

Beriya ku tu alîkariya hiqûqî bigirî, ya herî baş ew 
e, ku tu bi parêzerekî re biaxivî yan jî pşniyareke 
hiqûqî bigirî. Parêzer dikare alîkariya te bike, ku tu 
bizanibî xwezaya problema te çi ye û mafê te li ser 
(Grant) alîkariyê heye.

Parêzerek belkî bikaribe alîkariya te bike, ku tu 
alîkariya hiqûqî daxwaz bikin.

Parêzerek belkî bikaribe alîkariya te bike, bêyî ku 
pêwîst be ku tu herî mehkemeyê. 

Gava em li ser erêkirina (Grant) a alîkariya hiqûqî 
biryar didin, em van yekan li ber çavan digirin:

• tu ji bo çi alîkariya hiqûqî dixwazî 

• tu çiqas Îrad dikî û çi ti ştên te hene (navê vê 
yekê testa pêdiviyê ye), û

• foktorên din ku sedema (Grant) a alîkariya 
hiqûqî nîşan didin, bi taybet hêzdarîya doza te 
(nave vê yekê testa qezenckirinê ye).

Grant (xelat) alîkariya hiqûqî ne bê pere ye. 
Piraniya xelkî mecbûr dimînin beşek ji lêçûnên 
hiqûqî yên doza xwe bidin.
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Xizmetên me yên hiqûqî yên taybet 
hene 

Xeta Acîl a Xizmeta Hiqûqî ya zarok û Ciwanan
Di dozên tawan de em şîretan didin zarokan û 
wan diparêzin. Telefonî (02) 8688 3800 bike.

Gava tu di bin 18 salî de bî û şêwirmendiya  
acîl pêwîst be, telefonê Xeta Acîl a Ciwana 
bike 1800 101 810. Xeta acîl Du şem – Pênc şem 
ji saet 9 hete nîvê şevê, În – Yek şem û rojên 
betlaneyê, 24 saet vekirî ye.

Xizmeta Alîkariya Zarokan
Em pê şniyar û pi ştgiriya bê pere didin 
malbatên, ku divê pi ştî jihevveqetînê pi ştgiriya 
diravî bidin zarokên xwe, û her wisa malbat û 
lênêrên ku ji bo zarokên xwe pi ştgiriya fînansî 
digirin an jî divê bigirin.  
Telefonî (02) 9633 9916 yan jî 1800 451 784 
bike (derveyî devera metropolîtan a Sydney).

Xizmeta Hiqûqa Sîvîl ji bo Civakên Aborjînî
Em dikarin ji ber xemên pereyan, cudakarî, 
problemên bi polîs, bicîbûn û Centrelink alîkarî 
bidin. Telefonî (02) 9219 5057 an jî ê pere  
1800 793 017 bike. 
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Xizmeta Hiqûqî ji bo Alîkariya ji ber  
Lêqewman ê
Em dikarin alîkariya wan mirovan bikin ku ji ber 
şewata, bahoz, ba yan jî lehiyan problemên hiqûqî 
yên rojane pêk hatine. Telefonî 1800 801 529 bike.

Yekîn a Zordarî Navmalî 
Em xizmeteke pispor a zordarî navmalî û 
navmalbatî ne, ku ji parêzer û xebatkarên 
civakî pêk tên. Telefonî (02) 9219 6300 bike.

Xizmeta Hiqûqî ya Tenduristiya Derûnî
Em pê şniyarên hiqûqî yên li ser tenduristiya 
derûnî û hiqûqa lênêrînê bê pere didin. Telefonî 
1300 888 529 bike.

Xizmeta Hiqûqî ya ji bo Girtiyan
Girtî dikarin li ser lîsteya hevpar a telefonê 
(CADL) xwe bê pere bigihînin me — lêxe  li 11# 
(Alîkariya Hiqûqî NSW) bike û pirsa Xizmeta 
Hiqûqî ya ji bo Girtiyan bike.

Heval û malbatên kesên girtî dikarin telefon 
bikin (02) 9219 5000 û ji bo Xizmeta Hiqûqa ji 
bo Girtiyan bikin.

Xizmeta ji bo Penaberan 
Em dikarin di derbarê problemên wan ên 
hiqûqî de alîkariya penaber û civakên nûhatî 
bikin. Telefonî (02) 8713 6725 bike.

Xizmeta Hiqûqa şevanên dêrîn
Em pi ştgiriyê didin şevanên dêrîn, endamên 
hêzên parastinê û mirovên ew hay ji wan 
dimînin. Telefonî (02) 9219 5148 bike.

Xizmeta Kar û Pêşveçûnê
Em dikarin alîkariya wan mirovan bikin ku 
nikarin diravê cezayên xwe bidin. Em dikarin 
pi ştgiriya mirovên bikin ku bi riya çalakiyan lê 
ne bi riya pereyan cezayên xwe rakin. Telefonî 
1300 888 529 bike.

Tu dikarî li ser malpera me agahiyên li ser 
tevahiya xizmetên me yên taybet bigirî  
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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Parêzerên me yên peywirdar li 
mehkemeyan hene
Gava pêwîst be, ku tu ji ber pirsgirêkeke 
sûcdariyê herî Mehkemeyeke Herêmî, tu 
dikarî bi parêzerekî peywirdar re biaxivî. Ew li 
piraniya Mehkemeyên Herêmî yên li NSW hene.

Gava ev cara te ya pê şî be li mehkemeyê û tu 
bixwazî parêzerekî peywirdar bibînî, hingê divê 
tu seat 9 ê siharê de li mehkemeyê bî. Parêzerên 
peywirdar belkî nikaribin bibin alîkar ku di roja 
yekem de doza te temam bikin. Belkî pêwîst be 
ku tu doza xwe pa ş ve bidî, ango doz dê taloqî 
rojeke din were kirin.

Em workshop û webinarên bê pere didin
Em workshop û pê şkê şiyên agahiyên didin xelkî, 
dibistan û komên civakî.

Em her wisa webinarên li ser pirsgirêkên hiqûqî 
didin xebatkarên civakê û xelkî. Here ser www.
legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops ji 
bo roj, dem û agahiyê ji bo qeydiyê.

Weşan û çavkaniyên me yên bê pere 
hene
We şan, podcast , vîdeo, rêbernameyên 
înteraktîv û çavkaniyên me yên din hene ji bo 
alîkariya problemên hiqûqî. 

Ji bo we şan û çavkaniyên din here ser:   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Ji bo vîdeoyan here ser:   
www.youtube.com/LegalAidNSW 

Ji bo podcastan here ser:   
www.legalaidnswcle.podbean.com

Ji bo rêbernameyan here ser:   
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

Ji bo xwe qeydkirina li ser nûçenameya me here ser:  
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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Em hinek tiştan nakin
Hinek ti şt hene ku Legal Aid NSW nake. Bo 
nîmûne ji ber brîndarbûnê şexsî, pirsgirêkên 
ji ber bac an karsazî jî em li mahkemeyê 
naparêzin û şîret nadin.

Em her wisa naçin stasyonên polîsan an jî bi riya 
telefonê şîretan nadin gava tu girtî bî. Lê belê 
gava tu di bin 18 salî re bî, tu dikarî telefonî Xeta 
me ya Acîl a Ciwanan bikî 1800 101 810.

Tu dikarî li ku derê bêhtir agahî 
bigirî?
Destpêka herî baş ew e, ku tu telefonî xeta 
alîkariya bê pere bikî bo—LawAccess NSW— ku 
dikare rasterast alîkariya te bike. Ew ê agahiyên bê 
pere bidin te û, di hinek bûyeran de, pêşniyarên 
hiqûqî yên li ser problem ate ya hiqûqî. Yan jî ew 
belkî te bo şînin bo xizmeteke din.

Tu dikarî telefonî LawAccess NSW bikî ser  
1300 888 529. Tu dikarî her wisa herî ser 
malperê www.lawaccess.nsw.gov.au

Xizmeta ji bo Aborjîn û Torres Strait Islander
Gava tu Aborjîn an jî Torres Strait Islander bî, tu 
dikarî alîkariya bê pere ji ofîsên Alîkariya Hiqûqî 
yên NSW an jî ji Xizmeta Hiqûqî ya Aborjînan 
(ALS) bigirî. Telefonî ALS bike 1800 765 767.

Jin û zarokên Aborjîn û jî Torres Strait Islander 
dikarin her wisa ji Navenda Hiqûqî ya Wirringa 
Baiya ya Jinên Aborjîn li ser 1800 686 587 yan 
jî li ser Xeta Pêwendiya Hiqûqî ya First Nations 
Women li ser 1800 639 784 alîkariyê bigirin.

Xizmeta Wergêran
Gava tu bixwazî kesekî bi zimanê te diaxive bibe 
alîkar ku tu hevpeyvînekî li ba me bigirî, telefonî 
Xizmeta Wergeran (TIS) bike ser 131 450.  

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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Gava di roja hevpeyvîna te de ji te re wergera bi 
zimanê te pêwîst be, ji kerema xwe re di dema 
eyarkirina hevpeyvînê de ji me re bibêje. Em ê 
wergêrekî eyar bikin.

Gava tu herî mehkemeyê û wêrgerk pêwîst be, 
ji parêzerê xwe yê alîkariya hiqûqî bixwaze ku 
yekî eyar bike. 

Navendên Alîkariya Civakî (CLC)
CLC pê şniyarûn hiqûqî bê pere dide û ji bo 
tevahiya problemên hiqûqî alîkarî dide. Telefonî 
1300 888 529 bike yan jî li navendeke nêzîkî 
xwe bigere at www.clcnsw.org.au.

Parêzerên Taybet
Civaka Hiqûqa NSWê dikare te boşîne ba 
parêzerên taybet ên li devera te. Ew dikarin her 
wisa li ser parêzerên taybet biaxivin, ku alîkariya 
hiqûqî didin.Telefonî Xizmeta Pê şniyariya bo 
Ofîsên Parêzeran bike (02) 9926 0300.

http://www.clcnsw.org.au
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Xizmeta Hiqûqî ya ji bo Jinên Zordarî Navmalî 
Dibînin (WDVCAS)
WDVCAS dibe alîkar ku jin û zarokên  
zordarîya navmalî dibînin bi riya mehkemeyê 
parastina hiqûqî bigirin. Ji bo xizmeta herî 
nêzîk telefonî 1800 938 227 bike yan jî here ser 
malpera me ji bo xizmeta weya herî nêz.

Navendên Civakî ya Dadgerî
Navendên Civakî ya Dadgerî xizmeta bê pere 
ya danûstandinê didin mirovên pevçûnê wan bi 
heval, malbat an jî cînaran re hene. Ji bo dîtina 
navendeke nêzîkî xwe telefonî 1800 990 777 bike 
yan jî here ser visit www.cjc.justice.nsw.gov.au

Pirtûkxaneyên giştî
Agahiyên hiqûqî li ser malpera Find Legal 
Answers www.legalanswers.sl.nsw.gov.au û li 
pirtûkxanyên NSW ên herêmî yên bo giştî hene. 

Malpera herî baş bo zarokan
Di malpera Best for Kids de agahiyên hiqûqî 
û çavkaniyên di derbarê pirsgirêkên berfireh 
ên hiqûqî de yên ji bo kesên ciwan û malbatan 
hene: www.bestforkids.org.au

Tu dikarî li ku derê me 
bibînî?
Li çar aliyê NSWê ofîzên me hene. Em her wisa 
serdana ciyên li metropolîtan û herêmên NSW 
jî dikin, ku tu li wan deran li ser problemûn xwe 
yên hiqûqî dikarî guftûgo dikî. 

Tu dikarî ofîsa Alîkariya Hiqûqî ya NSW ya herî 
nêzîk li ser rûpela pê ş an jî malpera me bibînî   
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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Ofîsên Alîkariya Qanûnî ya NSW 

Sydneya ya Navîn 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
Tel: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

Ofîsên Metropolîtanê

Bankstown 
Level 7, Civic Tower, 
Cnr Rickard Rd & 
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Tel: (02) 9707 4555

Blacktown 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Tel: (02) 9621 4800

Burwood 
Level 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
Tel: (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

Campbelltown 
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
Tel: (02) 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
Tel: (02) 9727 3777

Liverpool 
Level 4, Interdell 
Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
Tel: (02) 9601 1200

Parramatta 
(Qanûna Tawanê)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
Tel: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

Parramatta 
(Qanûna Sivîl û Xêzan)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
Tel: (02) 9891 1600

Penrith 
NSW Government 
Offices
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
Tel: (02) 4732 3077

Sutherland 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Tel: (02) 9521 3733
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Ofîsên Herêmî

Bourke Legal Aid 
Satellite Office 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
Tel: (02) 6808 2155

Broken Hill Legal Aid 
Satellite Office 
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
Tel: (08) 8004 9600 

Coffs Harbour 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
Tel: (02) 6651 7899

Dubbo 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
Tel: (02) 6885 4233

Gosford 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
Tel: (02) 4324 5611

Lismore 
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
Tel: (02) 6621 2082

Newcastle  
(Qanûna Sivîl û Xêzan)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
Tel: (02) 4929 5482

Newcastle  
(Qanûna Tawanê)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
Tel: (02) 4929 5482

Nowra 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
Tel: (02) 4422 4351

Orange 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
Tel: (02) 6362 8022

Port Macquarie 
107 William St 
Port Macquarie 2444
Tel: (02) 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
Tel: (02) 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
Tel: (02) 6921 6588

Tamworth 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
Ph: (02) 6766 6322

Walgett Legal Aid 
Satellite Office
44 Fox Street
Walgett 2832
Tel: (02) 6857 8122

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
Tel: (02) 4228 8299
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Ev belavok rêbernameyeke gi ştîye ji bo qanûn 
ê ye. Divê tu vê yekê wekî şîreteke hiqûqî 
negirî ber çav, û em pê şniyar dikin, ku tu bi 
parêzerekî re di derbarê rew şa xwe de biaxivî.

Her çiqas guherîn çêbûbin jî, di dema çapkirinê 
de ev agahî rast bûn. Ji bo agahiyên berfirehtir 
bi LawAccess NSW re bi riya 1300 888 529 
pêwendî dêyne.

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

Online belavokan bixwaze li ser   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Li ser medyaya civakî me bibîne: 

Ji bo pêwendiya bi me re alîkarî bo te lazim e? 
Gava ji bo te wergêrek pêwîst be, 
telefonê xizmeta wergerê bike  
(TIS National) li ser 131 450 (saet 9 ê 
siharî– 5 ê pa şnîvro yê) û LawAccess 
NSW bixwaze.

Guhdarîkirin an jî axaftin ji bo te zehmet e?
Gava guhdarîkirin an jî axaftin ji bo 
te zehmet be, telefonê me bike bi 
riya xizmeta neteweyî ya veguhestinê 
(NRS) li ser 133 677 û LawAccess 
NSW bixwaze.

http://www.legalaid.nsw.gov.au

