
Paano kami 
makakatulong  

sa iyo

Tulong sa  
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Libreng 
 impormasyon 
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 na mga problema 
 kaugnay ng batas

Bihasang mga abogado 
na makikinig

Tulong sa korte

Legal Aid NSW – How we can help you Filipino/Tagalog



Sa anong mga 
problemang kaugnay 
ng batas ka namin  
matutulungan?

2

Pang-araw-araw na mga 
problema kaugnay ng batas 
• Iyong mga karapatan tungkol sa mga paninda, 

serbisyo at mga kontrata

• Mga multa, bayarin at utang

• Mga di pagkakasundo sa Centrelink 

• Diskriminasyon at panghaharas

• Iyong mga karapatan sa trabaho

• Pagpapaalis, pagkukumpuni, kahirapan sa 
pagbabayad sa upa o mortgage

• Mga isyu sa imigrasyon

• Pang-aabuso sa matatanda at mga karapatan 
ng matatanda

• Tulong pagkatapos ng mga likas na sakuna
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Ano ang gagawin kapag 
nasira ang ugnayan sa iyong 
pamilya
• Pangangalaga at proteksyon ng mga anak

• Sustento sa anak 

• Paghihiwalay at diborsyo

• Mga kautusan sa pangangalaga ng anak at 
mga karapatan ng mga lolo’t lola

• Karahasan sa tahanan at pamilya

• Mga pagpupulong sa paglutas ng di 
pagkakasundo sa pamilya at pamamagitan 
(mediation)

• Hiwalay na representasyon para sa mga bata

Ano ang gagawin kung may 
kasalanan ka sa batas
• Paghingi ng tulong sa korte

• Kung wala ka pang 18 taong gulang at may 
problema sa pulisya

• Pag-aplay para sa piyansa 

• Mga Pagdinig sa Lokal na Korte para 
magpasya kung may sapat na ebidensya para 
ituloy ang iyong kaso sa paglilitis (committals)

• Mga may pagtatanggol na pagdinig (defended 
hearing) kung saan may posibilidad na 
makulong

• Mga sentensya ng korte at pag-apela sa mga 
desisyon

Para sa karagdagang impormasyon tungkol  
sa aming mga serbisyo, bisitahin ang aming 
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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Anong uri ng tulong ang 
maibibigay namin sa iyo?
Impormasyong kaugnay ng batas at payo 
Nag-aalok kami ng libreng impormasyon kaugnay 
ng batas at makapagbibigay ng payo tungkol sa 
ilang problema kaugnay ng batas. Tawagan ang 
LawAccess NSW sa 1300 888 529 para pag-usapan 
ang tungkol sa iyong mga isyu kaugnay ng batas.

Nagpapatuloy na tulong 
Kung nangangailangan ka ng tuloy-tuloy na tulong 
mula sa isang abogado, kailangang mag-aplay ka 
para sa ‘kaloob na tulong kaugnay ng batas’ (‘grant 
of legal aid’). Ang kaloob na tulong kaugnay ng 
batas ay nangangahulugan na ang isang abogado 
na nagtatrabaho para sa Legal Aid NSW, o ang isang 
pribadong abogado na binayaran namin, ay kakatawan 
sa iyo sa iyong kaso. Maaring singilin ka ng isang 
pribadong abogado para sa anumang trabaho na ginawa 
nila na hindi sakop ng kaloob na tulong kaugnay ng batas. 

Mas mabuting makipag-usap sa isang abogado at humingi 
ng payo kaugnay ng batas bago ka mag-aplay para 
sa tulong kaugnay ng batas. Makakatulong ang isang 
abogado na maiuri ang iyong problema kaugnay ng batas 
at kung karapat-dapat ka para sa kaloob na tulong.

Maaaring matulungan ka ng abogado sa pag-aplay 
para sa tulong kaugnay ng batas.

Maaaring  matulungan ka ng isang abogado nang 
hindi na kailangang pumunta sa korte.

Kapag nagpapasya kung bibigyan ka namin ng kaloob 
na tulong kaugnay ng batas, pinag-aaralan namin:

• kung anong tulong kaugnay ng batas ang 
kailangan mo

• ano ang pinagkikitaan mo at ano ang mga pag-aari 
mo (tinatawag ito na pagsusuri sa kakayahan), at

• iba pang mga salik na nagpapakita kung 
makatuwiran ang magkaloob ng tulong kaugnay 
ng batas, kabilang kung gaano kalakas ang iyong 
kaso (tinatawag itong pagsusuri sa merito).

Hindi libre ang pagkakaloob ng tulong kaugnay ng 
batas. Karamihan sa mga tao ay kailangang magbigay ng 
kontribusyon sa mga ligal na gastos sa kanilang kaso.
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May mga specialist na serbisyo kami 
kaugnay ng batas

Hotline ng Serbisyo Kaugnay ng Batas sa mga 
Bata at Kabataan
Pinapayuhan at kinakatawan namin ang mga bata 
na nasangkot sa mga kriminal na kaso, Tawagan 
ang (02) 8688 3800.
Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang at 
nangangailangan ng agarang payo, tawagan ang 
Hotline ng Kabataan sa 1800 101 810. Bukas ang 
hotline mula Lunes hanggang Huwebes alas-
9:00 ng umaga hanggang hatinggabi, Biyernes 
hanggang Linggo at mga pista opisyal, 24 oras.

Serbisyo sa Sustento sa Anak
Nagbibigay kami ng libreng payo at tulong sa 
mga magulang na kailangang magbigay ng 
pinansyal na suporta sa mga anak matapos ang 
paghihiwalay, pati na rin sa mga magulang at 
mga tagapag-alaga na tumatanggap o dapat 
tumanggap ng tulong pinansyal para sa mga bata. 
Tawagan ang (02) 9633 9916 o 1800 451 784 (sa 
labas ng Sydney metropolitan area).

Serbisyo Kaugnay ng Batas Pangmamamayan 
para sa mga Katutubong Komunidad 
Makakatulong kami sa mga alalahanin sa pera, 
diskriminasyon, mga problema sa pulisya,  
pabahay at mga problema sa Centrelink. Tawagan 
ang (02) 9219 5057 o libreng tawag 1800 793 017. 
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Serbisyo Kaugnay ng Batas sa Pagtugon sa Sakuna 
Makakatulong kami sa mga taong apektado ng 
mga bushfire, bagyo o baha, sa kanilang pang-
araw-araw na mga problemang kaugnay ng batas. 
Tawagan ang  1800 801 529.

Yunit ng Karahasan sa Tahanan
Eksperto kami sa serbisyo sa karahasan sa tahanan 
at pamilya na binubuo ng mga abogado at mga 
social worker. Tawagan ang  (02) 9219 6300.

Serbisyo sa Adbokasiya ng Kalusugang Pangkaisipan
Nagbibigay kami ng libreng payo kaugnay ng batas 
tungkol sa kalusugang pangkaisipan at sa batas sa 
pagiging guardian. Tawagan ang 1300 888 529.

Serbisyo Kaugnay ng Batas sa mga Bilanggo
Maaaring makipag-ugnayan sa amin sa common 
auto dial list (CADL) bilang libreng tawag — pindutin 
lamang ang 11# (Legal Aid NSW) at magtanong para 
sa Serbisyo Kaugnay ng Batas sa mga Bilanggo.

Ang mga kaibigan at pamilya ng mga bilanggo ay 
puwedeng tumawag sa (02) 9219 5000 at hilingin 
ang Serbisyo Kaugnay ng Batas sa mga Bilanggo.

Serbisyo sa Refugee 
Makakatulong kami sa bagong dating na mga refugee 
at mga komunidad sa kanilang mga problema 
kaugnay ng batas. Tawagan ang (02) 8713 6725.

Serbisyo sa Adbokasiya ng mga Beterano
Tumutulong kami sa mga beterano ng digmaan, 
mga miyembro ng sandatahang lakas at kanilang 
mga dependiyente para makuha ang mga 
nararapat sa kanila. Tawagan ang (02) 9219 5148.

Serbisyo sa Kautusan sa Trabaho at Pag-unlad
Tumutulong kami sa mga tao na hindi kayang 
magbayad ng kanilang mga multa. Makakatulong 
kami sa mga tao na bayaran ang kanilang mga 
multa sa pamamagitan ng aprubadong mga gawain 
sa halip na pera. Tawagan ang  1300 888 529.

Makakakuha ka ng mas maraming impormasyon 
tungkol sa aming mga specialist na serbisyo sa 
aming website www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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May mga nakatalaga kaming 
abogado sa korte
Kung kailangan mong magpunta sa Lokal na 
Korte tungkol sa isang kriminal na usapin, maaari 
kang makipag-usap sa isang nakatalagang 
abogado. Makukuha ang mga ito sa karamihan sa 
mga Lokal na Korte sa NSW.

Kung ito ang iyong unang pagkakataon sa korte 
at gusto mong makipagkita sa nakatalagang 
abogado, dapat nasa korte ka na ng alas-9:00 ng 
umaga. Maaaring hindi mawakasan ng nakatalagang 
abogado ang iyong kaso sa unang araw. Maaaring 
kailangan mong ipagpaliban ang iyong kaso, na 
nangangahulugan na ipagpapaliban ito sa ibang araw.

Nag-aalok kami ng libreng mga 
workshop at webinar 
Nagpapatakbo kami ng libreng mga workshop at 
mga sesyon ng impormasyon para sa publiko, para 
sa mga paaralan at mga pangkat ng komunidad.   

Nagpapatakbo rin kami ng mga webinar 
tungkol sa mga isyu kaugnay ng batas para sa 
mga manggagawa ng komunidad at publiko. 
Bisitahin ang www.legalaid.nsw.gov.au/what-
we-do/workshops para sa mga petsa, oras at 
impormasyon sa pagpaparehistro. 

Mayroon kaming libreng mga lathalain 
at mga sanggunian
Mayroon kaming libreng mga lathalain, podcast, 
video, mga interactive guided pathway at iba pang 
mga sanggunian para makatulong sa iyong mga 
problema kaugnay ng batas.
Para sa mga lathalain at ibang mga sanggunian 
bisitahin ang: www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
Para sa mga video bisitahin ang:  
www.youtube.com/LegalAidNSW 
Para sa mga podcast bisitahin ang:  
www.legalaidnswcle.podbean.com
Para sa mga guided pathway bisitahin ang:  
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
Para mag-sign up sa aming mga newsletter, bisitahin ang: 
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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May ilang bagay kaming hindi ginagawa
May ilang bagay na hindi ginagawa ang Legal 
Aid NSW. Halimbawa, hindi kami nagpapayo o 
kumakatawan sa mga tao sa korte dahil sa personal 
na pinsala, mga usapin sa buwis o negosyo.

Hindi rin kami pupunta sa mga istasyon ng pulis o 
magbibigay sa iyo ng payo sa telepono kung ikaw 
ay naaresto. Gayunpaman, kung wala ka pang 18 
taong gulang, puwede kang tumawag sa aming 
Hotline para sa Kabataan sa 1800 101 810.

Saan ka makakauha ng mas 
maraming impormasyon?
Pinakamagandang magsimula sa pagtawag sa 
libreng helpline ng telepono—LawAccess NSW—
na makakatulong kaagad sa iyo. Magbibigay 
sila sa iyo ng libreng impormasyon at, sa ilang 
sitwasyon, payo kaugnay ng batas, tungkol sa 
iyong problema kaugnay ng batas. O maaari ka 
nilang irekomenda sa ibang serbisyo. 

Pwede mong tawagan ang LawAccess NSW  
1300 888 529. Puwede mo ring bisitahin ang 
kanilang website sa www.lawaccess.nsw.gov.au

Mga Serbisyo sa Katutubo at Torres Strait 
Islander  
Kung ikaw ay isang Katutubo o Torres Strait Islander, 
makakahingi ka ng libreng tulong mula sa lahat 
ng tanggapan ng Legal Aid NSW o mula sa Legal 
Service (ALS). Tawagan ang ALS sa 1800 765 767.

Ang mga kababaihan at mga batang Katutubo at 
Torres Strait Islander ay maaari ring humingi ng 
tulong mula sa Wirringa Baiya Aboriginal Women’s 
Legal Centre sa 1800 686 587 o sa First Nations 
Women’s Legal Contact Line sa 1800 639 784. 

Mga Serbisyo ng Interpreter 
Kung kailangan mo ng isang tao na nagsasalita 
sa iyong wika para makatulong sa pakikipag-
appointment sa amin, tawagan ang Translating 
and Interpreter Service (TIS) sa 131 450.  

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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Kung kailangan mo ng interpreter sa iyong wika 
sa araw ng iyong sesyon sa pagpapayo, ipaalam 
sa amin kung kailan ang iyong pakikipagkita. 
Ihahanda namin ang isang interpreter nang libre. 

Kung pupunta ka sa korte at kailangan mo ng 
interpreter, hilingin sa iyong abogado sa tulong sa 
batas (legal aid) na asikasuhin ang serbisyong ito.

Mga Community Legal Centre (CLC)
Ang mga CLC ay nagbibigay ng libreng payo 
kaugnay ng batas at tulong sa lahat ng uri ng 
problema kaugnay ng batas. Tawagan ang  
1300 888 529 o maghanap ng centre sa inyong 
lugar sa www.clcnsw.org.au.

Mga Pribadong Abogado
Maaari kang isangguni ng Law Society of NSW sa 
mga pribadong abogado sa inyong lugar. Puwede 
rin nitong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga 
pribadong abogado na nagsasagawa ng tulong 
sa batas (legal aid). Tawagan ang Law Society’s 
Solicitor Referral Service sa (02) 9926 0300.

http://www.clcnsw.org.au
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Women's Domestic Violence Court Advocacy 
Services (WDVCAS)
Ang WDVCAS ay tumutulong sa mga  
kababaihan at mga bata na nakakaranas ng 
karahasan sa tahanan upang makakuha ng 
proteksyon kaugnay ng batas mula sa korte. 
Tawagan ang 1800 938 227 o tingnan ang aming 
website para sa pinakamalapit na serbisyo sa inyo.

Community Justice Centres
Ang mga Community Justice Centre ay nag-aalok 
ng libreng serbisyo sa pamamagitan (mediation) 
para sa mga taong may di pagkakasundo sa 
mga kaibigan, mga miyembro ng pamilya o mga 
kapitbahay. Para maghanap ng cente na malapit 
sa inyo, tawagan ang 1800 990 777 o bisitahin 
ang www.cjc.justice.nsw.gov.au

Mga pampublikong aklatan
Makukuha ang impormasyon kaugnay ng batas sa 
Find Legal Answers website sa www.legalanswers.
sl.nsw.gov.au at sa pakikipagtulungan sa mga lokal 
na pampublikong aklatan sa buong NSW.

Best for Kids website
Ang Best for Kids website ay may impormasyon 
kaugnay ng batas at mga sanggunian para 
sa mga kabataan at mga pamilya tungkol sa 
malawak na hanay ng mga isyu kaugnay ng 
batas: www.bestforkids.org.au

Saan mo kami mahahanap?
May mga tanggapan kami sa buong NSW. Dinadalaw 
rin namin ang mga lokasyon sa metropolitan at 
rehiyong NSW kung saan puwede mong talakayin 
ang iyong problema kaugnay ng batas. 

Mahahanap mo ang pinakamalapit sa iyo na 
tanggapan ng Legal Aid NSW sa susunod na 
pahina o sa aming website  
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.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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Mga tanggapan ng Legal Aid NSW

Sentrong Sydney 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
Telepono: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

Mga Tanggapan sa 
Metropolitan 

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

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

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

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

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

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

Parramatta 
(Batas Pangkrimen)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
Telepono: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

Parramatta  
(Batas Pampamilya  
at Pangmamamayan)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
Telepono: (02) 9891 1600

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

Sutherland 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Telepono: (02) 9521 3733
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Mga Tanggapang 
Pangrehiyon

Bourke Legal Aid 
Sangay na Tanggapan 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
Telepono: (02) 6808 2155

Broken Hill Legal Aid 
Sangay na Tanggapan 
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
Telepono: (08) 8004 9600 

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

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

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

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

Newcastle  
(Batas Pampamilya  
at Pangmamamayan)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
Telepono: (02) 4929 5482

Newcastle  
(Batas Pangkrimen)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
Telepono: (02) 4929 5482

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

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

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

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

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

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

Walgett Legal Aid 
Sangay na Tanggapan
44 Fox Street
Walgett 2832
Telepono: (02) 6857 8122

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
Telepono: (02) 4228 8299
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Ang lathalain na ito ay isang pangkalahatang 
gabay sa batas. Hindi ka dapat sumalalay dito 
bilang isang legal na payo, at inirerekomenda 
namin na makipag-usap ka sa isang abogado 
tungkol sa iyong sitwasyon.

Tama ang impormasyon sa oras ng paglathala, 
gayunpaman, maaari itong magbago. Para sa 
karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa 
LawAccess NSW sa 1300 888 529.

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

Mag-order ng mga brochure online sa   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Hanapin kami sa social media

Kailangan mo ba ng tulong para kontakin kami?
Kung kailangan mo ng interpreter, 
tawagan ang Translating and 
Interpreting Service (TIS National) sa 
131 450 (9:00 ng umaga hanggang 
5:00 ng hapon) at hilingin ang 
LawAccess NSW.

Nahihirapan ka ba sa pakikinig o pagsasalita?
Kung nahihirapan ka sa pakikinig 
o pagsasalita, tawagan kami sa 
pamamagitan ng National Relay 
Service (NRS) sa 133 677 at hilingin 
ang LawAccess NSW.

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

