
Legal Aid NSW – How we can help you Hazaragi

 چی طو میتنیم شمو 
ره کومک کنیم

 رهنمایی 
تلفنی و آنالین

 مالومات 
حقوقی مفت

کومک ده خاطیر 
مشکالت حقوقی هر روز

وکالی با تجربه آماده 
رهنمایی شمو استن

کومک ده محکمه



ده کدام مشکالت حقوقی به کومک 
ضرورت درین؟

مشکالت حقوقی هر روز
• حقوق شمو ده اجناس، خدمات و قراردادا

• جرایم، قبوض و بدهی
 Centrelink اختالفات ده •

• تبعیض و مزاحمت
• حقوق شمو ده محل کار

• مشکالت اخراج از منزل، تعمیرات، اجاره یا رهن
• مسائل مهاجرت

• بدرفتاری با کالنترا و حقوق کالنساال
• کومک باد بالیای طبیعی 
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اقدامات الزم بلد مشکل ده ارتباط خانگی
مراقبت و محافظت از زوزادا  •

حمایت از زوزادا   •
جدایی و طالق  •

احکام والدا و حقوق پدرکالن/مادرکالن  •
خشونت خانگی و ده خانواله  •

جلسات حل اختالفات خانواله و میانجی گری  •
وکالت مستقل بلده زوزادا  •

 اگه ده امور حقوقی مشکل دشتید، 
چی باید کید

دریافت کومک ده محکمه  •
اگه زیر 18 سال درین و با پولیس مشکل درین  •

درخواست آزادی مشروط   •
استماع ده محکمه محلی بلده بررسی وجود شاهد کافی     •

بلده روان کردن دوسیه به محکمه )ارجاع(  
دفاع از متهم ده جلسه دادرسی وقتی احتمال فیصله حکم     •

حبس استه  
حکم محکمه و اعتراض به حکم  •

 بلده کسب مالومات زیافتر ده خدمات ما، به 
www.legalaid.nsw.gov.au سر زده کید
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 چه نوع کومکی میتنیم به شمو 
ارائه کنیم؟

مالومات و مشوره حقوقی
ما مالومات حقوقی مفت ارائه مونیم و میتنیم بلده مشکالت حقوقی 

 LawAccess مشوره بدیم. با شماره 529 888 1300 ده
NSW تلفن کید و مشکل حقوقی خوره گوفته کید. 

رهنمایی مستمر
اگه رهنمایی مستمر حقوقی وکال را میخاین، باید درخواست 

»کومک مخصوص مشوره حقوقی« ارائه کید. کومک مخصوص 
مشوره حقوقی ینی وکیل همکار Legal Aid NSW یا وکیل 

خصوصی که معاش خوره از ما میگره، وکیل دوسیه شمو میشه. 
وکیل خصوصی میتنه پیسه او خدمات خوره که بشمول کومک 

مخصوص مشوره حقوقی نیه، از شمو طلب کنه.

قبل ارائه درخواست مشوره حقوقی، بیتر استه با ی وکیل گپ 
کید و ازشی رهنمایی بخاین. وکیل میتنه به شمو ده تعیین ماهیت 

مشکل حقوقی و ای که میتنین کومک حقوقی بخاین، رهنمایی کنه.

وکیل ممکن استه بتانه شمو ره ده ارائه درخواست مشوره حقوقی

کومک کنه.

وکیل ممکن استه بتانه به شمو ده رسیدگی مشکل حقوقی، بی 
مراجعه ده محکمه، کومک کنه.

بلده تعیین صالحیت شمو بلده کومک مخصوص مشوره حقوقی، 
موارد زیر ره بررسی مونیم:

بلده حل کدام مشکل ده کومک حقوقی ضرورت درین  •
کدام چی حاصل مونید و کدام چی ده اختیار درین )ای مرحله    •

آزمون توانایی مالی گوفته موشه(، و  
دیگه عواملی که مشخص مونه شمو ره مشوره حقوقی دادن    •
کار معقولی استه یا نی؛ مثالً احتمال برنده شدن دوسیه شمو    

چی قدره )ای مرحله آزمون شایستگی گوفته موشه(.  
 

کومک مخصوص مشوره حقوقی مفت نیه. زیافتر افراد باید سهم 
خو از مصارف حقوقی دوسیه خوره بدن. 
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ما خدمات حقوقی مسلکی ارائه مونیم
سرویس حقوقی زوزادا و خط رهنمای جوانان

ما ده زوزادا بلده دوسیه های کیفری مشوره و وکالت مونیم. ده 
3800 8688 )02( تلفن کید.

اگه زیر 18 سالین و مشوره فوری ضرورت دارین، باید ده خط 
رهنمای جوانان ده شماره 810 101 1800 تلفن کید. این خط 
رهنما از 9 صبح تا نیمه شب دوشنبه-پنج شنبه و به -24 ساعته 

روزهای جمعه یا یکشنبه دایر استه.

سرویس حمایت از زوزاد
ہما ده والدا که باد جدایی به کومک مالی بلده زوزادا ضرورت 
استن، و والدا و قیم ها که کومک مالی مخصوص زوزادا دارن 

یا باید دشته بشن، مشوره و کومک مفت ارائه مونیم.
با 9916 9633 )02( یا 784 451 1800 تلفن کید )خارج 

از منطقه شهری سیدنی(.

سرویس حقوق مدنی مخصوص جوامع بومی
ما میتنیم ده زمینه مشکالت مالی، تبعیض، مسائل مربوط به 

پولیس، مسکن و مشکالت Centrelink به مراجعای خو 
کومک مونیم. با شماره 5057 9219 )02( یا شماره مفت 

017 793 1800 تلفن کید. 

6



سرویس حقوقی مقابله با بالیا
ما میتنیم به افراد که از خاطیر آتش سوزی علفزارها، طوفان یا 

سیل ضرر کدن، ده زمینه رفع مشکالت حقوقی هر روز کومک 
کنیم. با 529 801 1800 تلفن کید.

واحد خشونت خانگی
ما ی سرویس مسلکی خشونت خانگی و خانوادگی دریم

 که بشمول چند وکیل و مددکار اجتماعی استه. ده 
6300 9219 )02( تلفن کید.

سرویس مشوره صحت روان
ما ده زمینه قانون صحت روان و قیمی مشوره حقوقی مفت ارائه 

مونیم. ده 529 888 1300 تلفن کید.

سرویس حقوقی بندی ها
بندی ها میتنن با لست شماره گیری اتومات )CADL( )مفت( 

ده ما تلفن کنن. کافی استه )Legal Aid NSW(      ره 
شماره گیری کدن و ده سرویس حقوقی بندی ها ره پرسان شن.

دوستان و خانواله بندی ها میتنن ده 5000 9219 )02( تلفن 
کنن و ده سرویس حقوقی بندی ها ره پرسان شن.

سرویس پناهندها
ما میتنیم به پناهندها و جوامع تازه وارد ده زمینه رفع مشکالت 

حقوقی کومک کنیم. ده 6725 8713 )02( تلفن کید.

سرویس مشوره عسکری های متقاعد
ما به عسکری های متقاعد جنگ، قوای دفاعی و خویشان شی 

 کومک مونیم تا مزایایی که به آنها تعلق میگره بگیرن. ده 
5148 9219 )02( تلفن کید.

سرویس نظم کار و انکشاف
ما میتنیم به افرادی که نمیتانن پیسه جرایم خوره بدن، کومک 

کنیم.ما میتنیم ترتیبی دهیم که افراد عوض پیسه جرایم خوره با 
فعالیت های مجاز تسویه کنن. ده 529 888 1300 تلفن کید.

مالومات زیافتر ده همه خدمات مسلکی ما ره میتنین از 
 www.legalaid.nsw.gov.au ویبسایت ما به نیشونی

دریافت کید
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۔ما ده محکمه وکیل مامور داریم

اگه بلده رسیدگی به دعوای کیفری مجبور به حضور ده محکمه 
محلی شوید، میتنین از وکیل مامور ما کومک بخاین. آنها ده زیافتر 

محکمه های محلی NSW حاضرن.

اگه بلده اول بار محکمه مراجعه کید و بخاین با وکیل مامور دیدار 
کید، باید قبل 9 صبح ده محکمه حاضر شین. وکیل مامور ممکن 

استه نتانه ده همان روز اول شمو ره ده مختومه کدون دوسیه 
کومک کنه. ممکن استه الزم باشه که رسیدگی به دوسیه ره به 

تعویق بندازین؛ یعنی به روز دیگه موکول کید.

ما کارگاه ها و وبینارهای مفت برگزار مونیم
ما کارگاه ها و جلسات مالومات دهی مفت بلده عموم مردم، مکاتب و 

گروپ های اجتماعی برگزار مونیم.

ما ویبینارهایی مسائل حقوقی مربوط به فعاالن حوزه اجتماعی و 
عموم مردم برگزار مونیم. تاریخ، ساعت و مالومات ثبت نام ای 

www.legalaid.nsw.gov.au/what-we- وقایع ره میتنین ده
do/workshops  ببینین.

ما مراجعا ره نشریات و منابع مفتی میدیم
ما نشریات، پادکست ها، ویدئوها، مسیرهای هدفمند تعاملی و منابع 

دیگه بلده ارائه کومک ده حوزه مسائل حقوقی تهیه کدیم.

 بلده مشاهده نشریات و منابع دیگه، به نیشونی زیر مراجعه کید:
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications

 ویدئوها ره ده نیشونی زیر ببینین:
www.youtube.com/LegalAidNSW

پادکست ها ده نیشونی زیر ده دسترس استه:
www.legalaidnswcle.podbean.com

مسیرهای هدفمند ره ده نیشونی زیر مشاهده کید:
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

بلده ثبت ده خبرنامه مو زیر را مشاهده کید:
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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برخی اقدامات از حوزه اختیارات ما خارج استه
Legal Aid NSW نمیتانه برخی کارها ره انجام بده. مثالً، 

ما نمیتنیم ده دعاوی مربوط به آسیب جسمی، مالیات یا مسائل 
تجاری به افراد خدمات مشوره یا وکالت ده محکمه ارائه کنیم.

حضور ده ایستگاه پولیس یا ارائه مشوره تلفنی به بازداشت شدگان 
نیز ده حوزه اختیارات ما نیه. البته، اگه زیر 18 سال باشید، 

میتنین با شماره 810 101 1800 با خط رهنمای جوانان ما تلفن 
کید.

مالومات زیافتر ره از کجا میتنین دریافت کید؟
ده مرحله اول، بهتر استه با خط رهنمای تلفنی مفت—

LawAccess NSW—تلفن کید. این مرکز میتنه بالفاصله به 

شمو کومک کنه. آنها مالومات مفت و، ده برخی موارد، مشوره 
حقوقی ده مورد مشکل حقوقی تان ده اختیار شمو میزارن. البته 

ممکن استه شمو ره به مراکز خدماتی دیگه ارجاع بدن. 

LawAccess NSW ده شماره 529 888 1300 ده دسترس 

 شموه. همچنین میتنین به ویبسایت ما به نیشونی
 www.lawaccess.nsw.gov.au مراجعه کید

خدمات مخصوص بومیان و ساکنان جزیره تنگه تورز 
اگه بومی یا ساکن جزیره تنگه تورز استین، میتنین از دفاتر 

Legal Aid NSW یا سرویس حقوقی بومیان )ALS( کومک 

حقوقی مفت دریافت کید. با 767 765 1800 با ALS تلفن 
کید. 

زنان و زوزادا بومی و ساکن جزیره تنگه تورز نیز میتنن از 
 مرکز حقوقی زنان بومی Wirringa Baiya ده شماره

587 686 1800 یا از خط تماس حقوقی زنان ملل اولیه ده 
شماره 784 639 1800 کومک بگیرن.

خدمات ترجمان
اگه به شخصی ضرورت درین که به زبان شمو مسلط باشه و 
بتانه بلده شمو از ما وقت بگیره، ده سرویس ترجمان کتبی و 
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شفاهی )TIS( ده شماره 450 131 تلفن کید. اگه ده روز جلسه 
مشوره به ترجمان زبان خودتان ضرورت درین، وقت گرفتن 
نوبت ما ره یادآوری کید. ما ی ترجمان مفت بلده شمو فراهم 

مونیم.

اگه به محکمه برین و ترجمان بخاین، میتنین از وکیل حقوقی خو 
بخاین که بلدتان ترجمان فراهم کنه.

)CLC( مراکز حقوقی همگانی
CLC  ده زمینه همه مسائل حقوقی مشوره و کومک حقوقی مفت 

 ارائه مونه. ده شماره 529 888 1300 یا مراجعه به
 www.clcnsw.org.au میتنین این مراکز ره پیدا کنین۔

وکالی خصوصی
انجمن وکالی NSW میتنه شمو ره به یکی از وکالی خصوصی 

فعال ده منطقه شمو معرفی کنه. این انجمن میتنه شمو ره با 
وکالی خصوصی که مسلکی مشوره حقوقی استن آشنا کنه. ده 
شماره 0300 9926 )02( میتنین با سرویس معرفی وکیل 

انجمن وکال تلفن کید۔
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خدمات مشوره محکمه مخصوص زنان قربانی خشونت خانگی  
)WDVCAS(

WDVCAS به زنان و زوزادا قربانی خشونت خانگی ده زمینه 
کسب حکم محافظت قانونی از محکمه کومک مونه. بلده یافتن 
نزدیک ترین مرکز مرتبط، با 227 938 1800 تلفن کید یا به 

ویبسایت ما مراجعه کید.

مراکز عدالت همگانی
مراکز عدالت همگانی سرویس مفت میانجی گری ره به افرادی 

که با دوستان، اقوام یا همسایگان خو اختالف درن، ارائه مونن. 
بلده یپدا کدن مراکز نزدیک منزلتان، با 777 990 1800 تلفن 

کید یا به www.cjc.justice.nsw.gov.au مراجعه کید.
کتابخانه های عمومی

 Find Legal بلده کسب مالومات حقوقی میتنین به ویبسایت
 Answers )یافتن پاسخ سواالت حقوقی( به نیشونی

 www.legalanswers.sl.nsw.gov.au و به کتابخانه های 
عمومی سراسر NSW مراجعه کید.

Best for Kids ویبسایت
ویبسایت Best for Kids  بشمول مالومات و منابع حقوقی 

مخصوص جوانان و خانواله ها ده زمینه مسائل حقوقی مختلف 
www.bestforkids.org.au :استه

ما ره کجا میتنین بیابین؟
ما ده سراسر NSW دفتر نمایندگی داریم. نمایندگان ما همچنین 

ده برخی مراکز شهری و منطقوی NSW حاضر میشن و 
سواالت حقوقی مراجعا ره جواب میدن.

نزدیک ترین دفتر Legal Aid NSW ره میتنین ده صفحه باد یا 
 ده ویبسایت ما به نیشونی

www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us بیابین
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  Legal Aid NSW دفاتر

سیدنی مرکزی 
323 Castlereagh St

Haymarket 2000

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

دفاتر شهری
Bankstown

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

Bankstown 2200

ت: 4555 9707 )02(

Blacktown
 Kildare Court, Level 2,

13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148

ت: 4800 9621 )02(

Burwood 
 Level 4, 74 – 76
 Burwood Road

Burwood 2134

ت: 6155 9747 )02(
)02( 9747 0214 :TTY

Campbelltown 
Suite 1, Level 4, 

171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560

ت: 2922 4628 )02(
 Fairfield

Suite 1, Level 2, 
25 Smart St

Fairfield 2165

ت: 3777 9727 )02(

Liverpool
Level 4, Interdell Centre,  

45 – 47 Scott St

Liverpool 2170

ت: 1200 9601 )02(

Parramatta )حقوق جزا(
Parramatta Justice 

Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 

Parramatta 2150

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

Parramatta 
)حقوق خانواله و مدنی(

Level 4,  
128 Marsden St, 

Parramatta 2150

ت: 1600 9891 )02(

Penrith
NSW Government

Offices
Level 4, 2-6 Station St 

Penrith 2750 

ت: 3077 4732 )02(

Sutherland 
Ground Floor, 

Endeavour House, 
3 – 5 Stapleton Avenue

Sutherland 2232

ت: 3733 9521 )02(
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ریجنل دفاتر
 Bourke Legal Aid

 دفتر ستلیت  
 41B Mitchell St

Bourke 2840

ت: 2155 6808 )02(
Broken Hill Legal Aid

دفتر ستلیت 
194 Argent St

Broken Hill 2880

ت: 9600 8004 )08(
Coffs Harbour 

41 Little St
Coffs Harbour 2450

ت: 7899 6651 )02(
Dubbo 

64 Talbragar St
Dubbo 2830

ت: 4233 6885 )02(

Gosford 
92 – 100 Donnison St

Gosford 2250

ت: 5611 4324 )02(

Lismore 
Level 5, Westlawn 

Building,  
29 Molesworth St 

Lismore 2480 

ت: 2082 6621 )02(
 Newcastle 

)حقوق خانواله و مدنی(
Level 2, 51 – 55 Bolton St

Newcastle 2300

ت: 5482 4929 )02(

Newcastle )حقوق جزا(
Level 3, 400 Hunter St

Newcastle 2300

ت: 5482 4929 )02(

Nowra 
Level 2, 59 Berry St

Nowra 2541

ت: 4351 4422 )02(

Orange 
Suite 4, 95 Byng St

Orange 2800

ت: 8022 6362 )02(

Port Macquarie 
107 William St 

Port Macquarie 2444

ت: 1600 5525 )02(
Riverina Murray –  

Albury 
Suite 1A, Level 1,  

520 Swift St
Albury NSW 2640

ت: 7200 6020 )02(
Riverina Murray –  

Wagga Wagga 
Ground Floor, 

74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650

ت: 6588 6921 )02(
Tamworth

Suite 3, Level 1  
155 Marius St 

Tamworth 2340

ت: 6322 6766 )02(
Walgett Legal Aid  

دفتر ستلیت
44 Fox Street
Walgett 2832

ت: 8122 6857 )02(

 Wollongong
Graovac House,  
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این نشریه رهنمای عمومی ده زمینه مسائل حقوقی استه.
شمو نباید فکر کنین مشوره حقوقی استه. بلده مشکل خو بهتر 

استه با ی وکیل مشورت کید.
این مالومات ده زمان چاپ درست بوده استه ولی ممکن استه 

 LawAccess NSW تغییر کنه. بلده کسب مالومات زیافتر، ده
ده شماره 529 888 1300 تلفن کید.

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     

 بروشورها ره میتنین آنالین ده 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications فرمایش کنین 

نیشونی ما ده رسانه های اجتماعی:

آیا بلده تماس ده ما رهنمایی ضرورت درین؟

اگه به ترجمان ضرورت درین، با سرویس 
ترجمه کتبی و شفاهی )TIS National( ده 

شماره 450 131 )9 صبح - 5 ب.ظ( تلفن کید و 
ده LawAccess NSW پرسان شین. 

آیا بلده شنیدن یا گپ زدن مشکل درین؟
اگه مشکل شنیدن یا گپ زدن درین، ده سرویس ملی 

رله )NRS( ده شماره 677 133 با ما تلفن کید و 
LawAccess NSW را بخاین. 
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