
 هل تحتاج لمساعدة قانونية؟
 

 ؟LawAccess NSWما هي 
 . NSWقانونية وإحاالت وكذلك، في بعض الحاالت، مشورة لألشخاص الذين لديهم مشكلة قانونية في هي خدمة هاتفية حكومية مجانية تقّدم معلومات 

 
  .ونحن نقطة بداية لمساعدتك في مشكلتك القانونية

 
 عدتي في مشكلتي القانونية؟مسا LawAccess NSW كيف تستطيع

 :نستطيع
 

 إعطاءك معلومات قانونية على الهاتف •
  إرسال معلومات إليك، مثل نشرات المعلومات واالستمارات والمنشورات •
 في بعض الحاالت، الترتيب لقيام أحد المحامين التابعين لنا بإعطائك مشورة قانونية على الهاتف •
 ت بحاجة لمشورة قانونية وجهاً لوجه أو لخدمة قانونية متخّصصةإحالتك إلى خدمة أخرى، مثالً إذا كن •

 
 ما هو نوع المشاكل القانونية التي يمكنني الحصول على مساعدة بشأنها؟

  :نستطيع أن نساعدك في مجموعة واسعة من المشاكل أو المسائل القانونية، مثل ما يلي
 

 الذهاب إلى المحكمة •
 جريمة •
 مرورغرامة أو مخالفة قوانين ال •
 َدين •
  عائلتك أو عالقتك •
  العنف المنزلي أو العائلي •
  نزاع مع الجيران •
   مشكلة في العمل •
  شراء السلع والخدمات •
  حادث سيارة •
 التخطيط لما هو آٍت (وصايا، وكاالت، وصاية دائمة) •

 
 هل أستطيع الحصول على معلومات قانونية عبر اإلنترنت؟

 www.lawaccess.nsw.gov.auنعم في الموقع 
 

  :يمكنك استخدام الموقع اإللكتروني لما يلي
 

 الوصول إلى موارد سهلة القراءة •
 العثور على معلومات قانونية عن مجموعة واسعة من القضايا القانونية •
 البحث عن معلومات بلغات أخرى والوصول إليها •
  وكيف يمكننا مساعدتك LawAccess NSW معرفة المزيد عن •
   LawAssist بـ الوصول إلى الموقع اإللكتروني الخاص •

 
  .أن تساعدك إذا كنت تواجه مشكلة قانونية أو تمثل نفسك في محكمة أو مجلس قضائي LawAssist تستطيع

 
 :LawAssistلدى 

  
 إرشادات دليلية خطوة بخطوة إلدارة قضيتك •
 تعليمات لملء استمارات المحكمة •
 م تأّكد وأسئلة يتكّرر طرحهاقوائ •
 معلومات عن بدائل الذهاب إلى المحكمة •



 فيديوات وإرشادات دليلية تفاعلية ورسوم بيانية •
 

 هل يمكنني الحصول على المساعدة القانونية المجانية؟
 Legal Aid NSW يمكننا أن نساعدك في معرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على المساعدة القانونية المجانية لمشكلتك القانونية وما إذا كنت تستوفي شروط

 .على الهاتف Legal Aid NSW الختبار اإلمكانات المالية.  نستطيع أيضاً أن نساعدك في ملء استمارة طلب خاص بـ
 

 بحاجة لمحاٍم خصوصي؟وماذا إذا كنت 
لكي ترسل إليك تفاصيل ثالثة محامين خصوصيين كحٍد أقصى  Law Society of NSW إذا كنت بحاجة لمحاٍم خصوصي يمكننا أن نتخذ ترتيبات مع

   .يعملون في الميدان القانوني الذي تحتاج لمساعدة فيه
 

   ؟LawAccess NSW كيف يمكنني االتصال بـ
 

 

  
 .العامة) العطالت أيام (باستثناء الجمعة إلى االثنين أيام م 5و ص 9 الساعة بين 529 888 1300 الرقم على االتصال يمكنك

 
 

    

 

  
  .529 889 1300الرقم  على اتصل (TTY) الهاتفية الطابعة تستخدم كنت إذا

    

 
 
 
 
 

 
 . National Relay Service (NRS)إذا كنت أصماً أو ضعيف السمع أو إذا كان لديك ضعف في النطق يمكنك االتصال بنا عبر 

 .529 888 1300على الرقم  LawAccess NSWاطلب 
 

  677 133صوت: 
 727 555 1300 :تحّدث واسمع

 www.relayservice.gov.au :النقل عبر اإلنترنت
   Skypeالمتاح على  NRSاختر اتصال النقل بالفيديو التابع لـ  :النقل عبر الفيديو

    

 
 

  
 LawAccessواطلب وصلك بـ   450 131) على الرقم TISإذا احتجت لمترجم شفهي اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية (

NSW. 
 

 
LawAccess NSW مبادرة من Department of Justiceو ، Legal Aid NSWو ، Law Society of NSW ، 

 .NSW Bar Associationو
 


