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हामीले तपाईकंा कुर कारूरी 
समस्ामा सहायता गर्न 
सक्द्छ ौँ? 
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दैनरक कारूरी समस्ाहरू 
• वस्तुहरू, सेवाहरू र अनतुबन्धहरू सम्बन्धधी तपाईंका 

अधिकारहरू

• जररमानाहरू, धबलहरू र ऋण

• सेन्टरधलङ्क धववादहरू

• भेदभाव र उत्धीडन

• काममा तपाईंका अधिकारहरू

• बेदखलधी, मम्मत कार्म, भाडा वा धितोसम्बन्धधी कधिनाइहरू

• अध्ागमनसम्बन्धधी माधमलाहरू

• वररष्ठजनप्रधत दतुर््मवहार र वृद्धजनका अधिकारहरू

• प्राकृधतक धवपदाहरूपधि सहारता 
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तपाईकंो पाररवाररक सम्बन् टुट्दा 
के गरने
• बच्ाहरूको स्ाहार र सतुरक्ा

• बाल समर्मन

• ितु धटिनतु र पारपाचतुके

• अधभभावकत्व आदेशहरू र बाजेबज्यैका अधिकारहरू 

• घरेलतु एवम् पाररवाररक धहंसा

• पाररवाररक धववाद समािान समे्लनहरू र मध्सरता

• बच्ाहरू धनम्ति ितु टियै  प्रधतधनधित्व

यनद तपाई ंकारूरी सङ्कटमा परु्नहुन् 
भरे के गरने
• आदालतमा सहारता प्राप्त गनतु्म

• रधद तपाईं 18 वर्मभन्ा कम उमेरको हुनतुहुनि र प्रहरधीका 
सार केहधी समस्ामा पनतु्मभएको ि 

• जमानत धनम्ति आवेदन गनतु्म

• तपाईंको माधमलालाई मतुद्ामा लयैजान (दोर धसद्धधी) का 
लाधग परा्मप्त प्रमाण ि धक ियै न भनधी धनण्मर गन्म सरानधीर 
अदालतमा सतुनतुवाइ 

• प्रधतवाधदत सतुनतुवाइ जहाँ जेल हुने सम्ावना ि

• अदालतका फयै सला र अपधील गनने धनण्मरहरू 

हाम्ा सेवाहरूबारे थप जारकारीका लानग हाम्ो वेबसाइट 
www.legalaid.nsw.gov.au हेरु्नहोस्

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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हामी तपाईलंाई कस्ो 
नकनसमको सहायता गर्न 
सक्द्छ ौँ?  
कारूरी जारकारी र सल्ाह
हामधी धनः शतुल्क कानूनधी जानकारधी धदनिछ ँर केहधी कानूनधी 
समस्ाहरूबारे सल्ाह प्रदान गन्म सक्दिछ,ँ LawAccess 
NSW लाई 1300 888 529 मा कल गनतु्महोस् र आफनो कानूनधी 
समस्ाबारे बताउनतुहोस्।

वत्नमारमा चनलरहेको सहायता 
रधद तपाईंलाई वधकलबाट वत्ममानमा चधलरहेको कानूनधी सहारताको 
आवश्यकता ि भने तपाईंले 'कानूनधी सहारता प्राप्त गन्मको' धनम्ति 
आवेदन धदनतु पि्म । कानूनधी सहारता प्राप्त गनतु्मको अर्म कानूनधी सहारता 
(Legal Aid) NSW का लाधग काम गनने वधकल, वा हामधीद्ारा 
भतुक्ान गररने धनजधी वधकल हुनि जसले तपाईंको माधमलामा तपाईंको 
प्रधतधनधित्व गननेि। धनजधी वधकलले कानूनधी सहारता प्राप्त गररनतुअन्तग्मत 
नपनने कतु नयैपधन कामका लाधग तपाईंबाट शतुल्क असतुल गन्म सक्दि। 

कानूनधी सहारताको धनम्ति आवेदन गनतु्मभन्ा पधहले तपाईंले 
वधकलसँग कतु रा गनतु्म र कानतुनधी सल्ाह धलनतु उत्तम हुनेि। वधकलले 
तपाईंको कानूनधी समस्ाको प्रकृधत र तपाईं सहारता प्राप्त गन्म 
रोग्य हुनतुहुनि वा हँुदयैन भने् पत्ता लगाउन मद्त गन्म सक्दि।  

वधकलले तपाईंलाई कानूनधी सहारता धनम्ति आवेदनका लाधग मद्त 
गन्म सक्दि।  

वधकलले तपाईंलाई अदालतमा जाने आवश्यकता नयै नपननेगरधी 
तपाईंको कानूनधी समस्ाको समािानमा मद्त गन्म सक्दि।   

तपाईंलाई कानूनधी सहारता प्रदान गनने धक नगनने भनधी धनण्मर गन्म 
धनम्न चधीजहरू हेि्ँछ:
• तपाईंलाई कानूनधी सहारता धकन चाधहएको ि
• तपाईं कधत कमाउनतुहुनि र तपाईंसँग के ि (रसलाई सािन 

परधीक्ण भधननि), र 
• कानूनधी सहारता प्रदान गनतु्म रतुम्क्सङ्गत ि वा ियै न भनधी दशा्मउने 

अन्य कारकहरू, जसमा तपाईंको माधमला कधत बधलरो ि भने् 
पधन सामेल हुनि (रसलाई मेररट परधीक्ण भधननि) 

कारूरी सहायता प्रदार गरररु नरः शुल्क हुौँदैर। धेरैजस्ाले 
उरीहरूको मुद्ाको कारूरी लागतमा योगदार भुक्ार गरु्न पद्न्। 
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हामीसौँग नवशेषज्ञ कारूरी सेवाहरू उपलब्ध ्र्

बच्ाहरूको कारूरी सेवा र युवा हटलाइर
हामधीले आपराधिक माधमलामा संलग्न बच्ाहरूलाई सल्ाह धदनिछ ँ
र प्रधतधनधित्व गद्मिछ।ँ (02) 8688 3800 मा कल गनतु्महोस्।

रधद तपाईं 18 वर्मभन्ा कम उमेरको हुनतुहुनि र तत्ाल 
सल्ाहको आवश्यकता ि भने युथ हटलाइर (Youth 
Hotline) 1800 101 810 मा कल गनतु्महोस्। हटलाइन 
सोमबारदेम्ख धबहधीबार धवहान 9 बजेदेम्ख मध्राधरिसम्, 
सतुक्रबारदेम्ख आइतबार र साव्मजधनक धवदाहरूमा, 24सयै घण्ा।

बाल सहायता सेवा
हामधीले रस्ा माताधपतालाई धनः शतुल्क सल्ाह र सहारता 
धदनिछ ँजसले ितु धटिएपधि बच्ाहरूको आधर्मक भार वहन गनतु्म 
परररहेको ि, सारयै रस्ा माताधपता वा हेरचाहकता्महरूलाई 
पधन जसले बच्ाहरूका लाधग आधर्मक सहारता प्राप्त गरररहेका 
िन् वा प्राप्त गननेवाला िन्।   
(02) 9633 9916 वा 1800 451 784 मा कल गनतु्महोस् 
(धसडनधी महानगरधीर के्रिबाधहर)।

मूल नरवासीहरू समुदायका लानग रागररक कारूरी सेवा 
पयैसासम्बन्धधी धचन्ता, भेदभाव, प्रहरधीसँग समस्ाहरू, आवास 
र सेन्टरधलङ्क समस्ाहरूमा हामधीले सहारता गन्म सक्दिछ।ँ 
(02) 9219 5057 मा वा फ्धीकल 1800 793 017 मा कल 
गनतु्महोस्। 
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नवपदा प्रनतनरिया कारूरी सेवा 
बतुशफारर, आँिधीबेरधी वा बाढधी प्रभाधवत माधनसहरूलाई 
उनधीहरूका दयै धनक कानूनधी समस्ाहरूमा हामधी सहारता गन्म 
सक्दिछ।ँ 1800 801 529 मा कल गनतु्महोस्। 

घरेलू नहंसा युनरट
हामधी वधकलहरू र सामाधजक कार्मकता्महरूरतुक् घरेलतु एवम् 
पाररवाररक धहंसासम्बन्धधी धवधशष्ट सेवा प्रदारक हछ।ँ  
(02) 9219 6300 मा कल गनतु्महोस्।

मारनसक स्ास्थ्य वकालत सेवा
हामधीले मानधसक स्ास्थ्य र अधभभावकत्व कानूनसम्बन्धधी धनः शतुल्क 
सल्ाह प्रदान गद्मिछ।ँ 1300 888 529 मा कल गनतु्महोस्।

कैदीहरूका नरम्ति कारूरी सेवा
कयै दधीहरूले हामधीलाई सामान्य अटो डारल धलस्ट (CADL) मा 
धनः शतुल्क कलको रूपमा सम्पक्म  गन्म सक्दिन् - 11# (कानूनधी 
सहारता NSW) धरच्तुहोस् अधन कयै दधीहरू धनम्ति कानूनधी 
सेवासँग सम्पक्म  गराउन भन्तुहोस्।

कयै दधीहरूका सारधी र पररवारजनहरूले (02) 9219 5000 
मा कल गरेर कयै दधीहरू धनम्ति कानूनधी सेवासँग सम्पक्म  गराउन 
भन् सक्तुहुनि।

शरणाथथी सेवा 
हामधीले नवआगन्ततुक शरणारथीहरू र समतुदारहरूलाई 
उनधीहरूका कानूनधी समस्ासम्बन्धधी सहारता गन्म सक्दिछ।ँ 
(02) 8713 6725 मा कल गनतु्महोस्।

वीर योद्ा वकालत सेवा
हामधीले वधीर रोद्धाहरू, रक्ा बलका सदस्हरू अधन उनधीहरूका 
आधरितहरूका हक प्राम्प्तमा सहरोग गद्मिछ।ँ (02) 9219 5148 
मा कल गनतु्महोस्। 

काय्न र नवकास आदेश सेवा
हामधी रस्ा माधनसहरूलाई सहारता गद्मिछ ँजसले जररमाना 
धतन्म सक्दयैनन्। हामधी माधनसहरूलाई अनतुमधतप्राप्त कामहरू 
गराएबापत पयैसा धदनतुको साटो उनधीहरूका जररमाना चतुक्ा गन्म 
सहरोग गन्म सक्दिछ।ँ 1300 888 529 मा कल गनतु्महोस्।

तपाईलें हाम्ा नवनशष्ट सेवाहरूबारे थप जारकारी हाम्ो वेबसाइट 
www.legalaid.nsw.gov.au बाट पाउर सकु्हुन्।

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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अदालतमा हाम्ा डु्टी वनकलहरू हुन्र्
यनद तपाई ंआपरानधक मानमलाको सम्बन्मा सथारीय 
अदालतमा जारु परने हुन् भरे तपाई ंडु्टी वनकलसौँग 
कुरा गर्न सकु्हुन्। उनधीहरू NSW का िेरयैजस्ा सरानधीर 
अदालतहरूमा उपलब्ध िन्। 

रधद अदालतमा तपाईंको पधहलोपटक हो र तपाईं ड्तुटधी 
वधकलसँग भेट गन्म चाहनतुहुनि भने, तपाईं धवहान 9 बजे 
अदालतमा पतुग्नतु पद्मि। ड्तुटधी वधकलले पधहलो धदनमा नयै तपाईंको 
माधमलालाई अम्न्तम रूप धदन मद्त गन्म नसक्ान्। तपाईंले 
आफनो माधमलालाई सरधगत गराउनतु आवश्यक हुन सक्दि, 
रसको अर्म के हो भने रो अकको धदन लाधग सरधगत हुनेि। 

हामी नरः शुल्क वक्न शप र वेनबरारहरू प्रदार 
गद्न्छ ौँ।  
हामधी जनसािारण, धवद्ालरहरू र सामतुदाधरक समूहहरूका 
धनम्ति धनः शतुल्क वक्म शप र जानकारधी सरिहरूको सञ्ालन गद्मिछ।ँ 

हामधीले सामतुदाधरक कार्मकता्महरू तरा जनसािारण धनम्ति कानूनधी 
माधमलाहरूसम्बन्धधी वेधबनारहरू पधन सञ्ालन गद्मिछ।ँ धमधत, 
समर र पञ्धीकरणसम्बन्धधी जानकारधी धनम्ति www.legalaid.
nsw.gov.au/what-we-do/workshops हेनतु्महोस्। 

हामीसौँग नरः शुल्क प्रकाशर र स्ोत सामग्ीहरू 
्र्
तपाईंका कानूनधी समस्ाहरूमा सहारता गन्मका लाधग हामधीसँग 
धनः शतुल्क प्रकाशन, पोडकास्ट, धभधडरो, अन्तधक्र्म रात्मक धनदने शधशत 
पारवेहरू तरा अन्य स्ोत सामग्धीहरू िन्। 

प्रकाशनहरू र अन्य स्ोत सामग्धीहरूका लाधग कृपरा हेनतु्महोस्:  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

धभधडरोहरूका लाधग हेनतु्महोस्:  
www.youtube.com/LegalAidNSW 

पोडकास्टहरूका लाधग हेनतु्महोस्:  
www.legalaidnswcle.podbean.com

धनदने शधशत पारवेहरूका लाधग हेनतु्महोस्:   
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

हाम्ो न्यतुजलेटस्ममा साइन अप गन्मका लाधग हाम्ो वेबसाइटमा जानतुहोस्:  
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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यस्ा पनर केही काम ्र् जो हामी गददैरछ ौँ
केहधी रस्ा काम िन् जो कानूनधी सहारता NSW ले गददैन। 
उदाहरणार्म, हामधीले धनजधी चोटपटक, करसम्बन्धधी वा 
र्वसारधसत सम्बम्न्धत माधमलाहरूमा सल्ाह धदँदयैनछ ँवा 
अदालतमा माधनसहरूको प्रधतधनधित्व गददैनछ।ँ

तपाईं धगरफ्ार हुनतुहुनि भने हामधी प्रहरधी चछकधीहरूमा जाँदयैनछ ँ
वा तपाईंलाई टेधलफोनमा सल्ाह धदँदयैनछ।ँ तर, रधद तपाईं 18 
वर्मभन्ा कम उमेरको हुनतुहुनि भने हाम्ो रतुर हटलाइन नम्बर 
1800 101 810 मा कल गन्म सक्तुहुनि। 

तपाईलें थप जारकारी कहाौँ पाउर 
सकु्हुन्?
सतुरुआत गनने उत्तम िाउँ धनः शतुल्क टेधलफोन हेल्पलाइन—
LawAccess NSW लाई कल गनतु्म हो—जसले तपाईंलाई 
ततुरुन्तयै सहारता गन्म सक्दि। उनधीहरूले तपाईंलाई धनः शतुल्क 
जानकारधी धदनेिन् र, केहधी माधमलामा, तपाईंको कानूनधी 
समस्ाबारे कानूनधी सल्ाह पधन धदनेिन्। अरवा उनधीहरूले 
तपाईंलाई अकको सेवामा धसफाररस गननेिन्। 

तपाईं LawAccess NSW लाई 1300 888 529  
मा कल गन्म सक्तुहुनि। तपाईं उनधीहरूको वेबसाइट  
www.lawaccess.nsw.gov.au पधन हेन्म सक्तुहुनि। 

मूल नरवासी र टोरेस स्ट्ेट आइल्ान्डर सेवा 
रधद तपाईं मूल धनवासधी वा टोरेस स्टट् ेट आइल्ान्डर हुनतुहुनि भने 
तपाईंले सबयै कानूनधी सहारता NSW कारा्मलरहरू वा मूल धनवासधी 
कानूनधी सेवा (ALS) बाट धनः शतुल्क सहारता प्राप्त गन्म सक्तुहुनि। 
कृपरा ALS लाई 1800 765 767 मा कल गनतु्महोस्। 

मूल धनवासधी र टोरेस स्टट् ेट आइल्ान्डर मधहला एवम् बच्ाहरूले 
धवररङ्गा बाइरा मूल धनवासधी मधहला कानूनधी केन्द्र (Wirringa 
Baiya Aboriginal Women's Legal Centre) बाट  
1800 686 587 बाट वा प्ररम राष्टट्  मधहलाहरूको कानूनधी सम्पक्म  
लाइन 1800 639 784 बाट पधन सहारता प्राप्त गन्म सक्दिन्। 

दोभाषे सेवा 
रधद तपाईंलाई हामधीसँग अप्ाइन्टमेन्ट धलन मद्तका लाधग 
तपाईंको भारा बोलने र्म्क्को आवश्यकता ि भने टट् ान्सलेधटङ्ग 
एन्ड इन्टरपे्रटर सधभ्मस (TIS) लाई 131 450 मा कल गनतु्महोस्। 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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तपाईंको सल्ाह सरिका धदन तपाईंको भारा बोलने दोभारेको 
आवश्यकता ि भने अप्ाइन्टमेन्ट धलँदा हामधीलाई जानकारधी 
धदनतुहोस्। हामधीले धनः शतुल्क दोभारेको र्वसरा धमलाउने िछ।ँ 

रधद तपाईं अदालत जाँदयै  हुनतुहुनि र दोभारेको आवश्यकता ि 
भने तपाईंका कानूनधी सहारता वधकललाई र्वसरा धमलाउन 
भन्तुहोस्।

कमु्नरटी नलगल सेन्टस्न (CLC)
CLC ले धनः शतुल्क कानूनधी सल्ाह धदँदिन् र सबयै प्रकारका 
कानूनधी समस्ाहरूमा सहारता गद्मिन्। 1300 888 529 मा 
कल गनतु्महोस् वा तपाईंको इलाकामा रस्ा सेन्टरको खोजधी गन्म 
www.clcnsw.org.au हेनतु्महोस्।

नरजी वनकलहरू
NSW को कानून सोसाइटधीले तपाईंलाई तपाईंको इलाकाका 
धनजधी वधकलहरूकहाँ धसफाररस गन्म सक्दि। रसले तपाईंलाई 
कानूनधी सहारता कार्म गनने धनजधी वधकलहरूको बारेमा पधन 
जानकारधी धदन सक्दि। कानून सोसाइटधीको सोधलधसटर रेफरल 
सधभ्मसलाई (02) 9926 0300 मा कल गनतु्महोस्। 

http://www.clcnsw.org.au
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मनहलाहरूको घरेलू नहंसा अदालत वकालत सेवा 
(WDVCAS)
WDVCAS ले घरेलू धहंसा भोधगरहेका मधहलाहरू र 
बच्ाहरूलाई अदालतबाट कानूनधी संरक्ण प्राप्त गन्म सहारता 
गद्मिन्। तपाईं नधजकको सेवा पत्ता लगाउन 1800 938 227 
मा कल गनतु्महोस् वा हाम्ो वेबसाइट हेनतु्महोस्। 

सामुदानयक न्ाय केन्द्रहरू
सामतुदाधरक न्यार केन्द्रहरूले सारधीहरू, पररवारका सदस्हरू 
वा धिमेकधीहरूसँग धववादमा परेका माधनसहरूलाई धनः शतुल्क 
मध्सरता सेवा प्रदान गद्मिन्। आफू नधजकको केन्द्र पत्ता 
लगाउन 1800 990 777 मा कल गनतु्महोस् वा  
www.cjc.justice.nsw.gov.au हेनतु्महोस्।

साव्नजनरक पुस्कालयहरू
कानूनधी जानकारधी कानूनधी जवाफहरू खोज वेबसाइट  
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au मा तरा NSW 
भरर सरानधीर साव्मजधनक पतुस्कालरहरूमा उपलब्ध िन्।  

बच्ाहरूका लानग सववोत्तम वेबसाइट
बच्ाहरूका लाधग सवकोत्तम वेबसाइटमा र्ापक धकधसमका कानूनधी 
माधमलाहरूमाधर रतुवा र पररवारहरू धनम्ति कानूनधी जानकारधी र 
स्ोत सामग्धीहरू िन्: www.bestforkids.org.au

तपाई ंहामीलाई कहाौँ पाउर 
सकु्हुन्? 
NSW भरर हाम्ा कारा्मलर िन्। हामधी महानगरधीर र के्रिधीर 
NSW मा पधन रारिा गद्मिछ ँजहाँ तपाईंले आफना कानूनधी 
समस्ाबारे िलफल गन्म सक्हुनि।  

तपाईंले आफू नधजकको कानूनधी सहारता NSW कारा्मलर 
अधगल्ो पृष्ठमा वा हाम्ो वेबसाइट www.legalaid.nsw.
gov.au/contact-us मा पाउन सक्तुहुनि। 

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
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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कारूरी सहायता NSW काया्नलयहरू 

सेन्टट् ल नसडरी 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
फोन: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

महारगरीय काया्नलयहरू

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

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

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

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

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

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

प्ारामाटा  
(नरिनमरल लॉ)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
फोन: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

प्ारामाटा  
(फेमली एन्ड नसनभल लॉ)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
फोन: (02) 9891 1600

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

सुदरल्ान्ड 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
फोन: (02) 9521 3733



15

के्त्ीय काया्नलयहरू

बुक्न  नलगल एड स्ाटेलाइट 
अनफस 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
फोन: (02) 6808 2155

ब्ोकर नहल नलगल एड 
स्ाटेलाइट अनफस
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
फोन: (08) 8004 9600 

कफस हाब्नर
41 Little St
Coffs Harbour 2450
फोन: (02) 6651 7899

डब्ो 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
फोन: (02) 6885 4233

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

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

नु्क्ासल  
(फेमली एन्ड नसनभल लॉ)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
फोन: (02) 4929 5482

नु्क्ासल  
(नरिनमल लॉ)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
फोन: (02) 4929 5482

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

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

पोट्न म्ाकोआरी
107 William St 
Port Macquarie 2444
फोन: (02) 5525 1600

ररभेरररा मुरने  –  
अलबरी
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
फोन: (02) 6020 7200

ररभेरररा मुरने  –  
वागा वागा 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
फोन: (02) 6921 6588

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

वालगेट नलगल एड 
स्ाटेलाइट अनफस
44 Fox Street
Walgett 2832
फोन: (02) 6857 8122

वोलोङ्ोङ् 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
फोन: (02) 4228 8299
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रो प्रकाशन कानूनसम्बन्धधी सामान्य माग्म-धनदने शधशका हो। तपाईं 
रसमाधर कानूनधी सल्ाहको रूपमा भरोसा नगनतु्महोस्, र 
आफनो म्सरधतबारे तपाईंले वधकलसँग कतु रा गनतु्महोस् भनधी हामधी 
धसफाररस गद्मिछ।ँ 

रसमा रहेका जानकारधीहरू मतुद्रणको बेलामा सहधी िन्, तर रसमा 
पररवत्मन हुन सक्दि। रप जानकारधीका लाधग LawAccess 
NSW लाई 1300 888 529 मा सम्पक्म  गनतु्महोस्।

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

पतुम्स्का www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
बाट अनलाइन अड्मर गनतु्महोस्।  

सामानजक नमनडयामा हामीलाई पाउरुहोस्

हामीलाई सम्पक्न  गर्न के तपाईलंाई सहायता चानहन्? 

रधद तपाईंलाई दोभारे चाधहनि भने टट् ान्सलेधटङ्ग 
एन्ड इन्टरपे्रधटङ्ग सधभ्मस (TIS National) लाई 
131 450 मा (धवहान 9 बजेदेम्ख – बेलतुका 5 
बजेसम्) कल गनतु्महोस् अधन LawAccess NSW 
सँग सम्पक्म  गराउन भन्तुहोस्। 

के तपाईलंाई सुन्न वा बोलर गाह्ो ्? 

रधद तपाईंलाई सतुन् वा बोलन गाह्ो ि भने 133 677  
मा नेशनल ररले सधभ्मस (NRS) माफ्म त कल 
गनतु्महोस् अधन LawAccess NSW सँग सम्पक्म  
गराउन भन्तुहोस्। 

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

