
 ؟ديدار ازين یحقوقبه کمک  ايآ
 

LawAccess NSW چيست؟ 
LawAccess NSW  به افرادی که در نيو سات ويلز مشکل حقوقی دارند اطالعات حقوقی، ارجاع و در برخی يک سرويس تلفنی دولتی رايگان است که

 .موارد راهنمايی حقوقی عرضه ميکند
 

 .ستيمما نقطه آغاز برای کمک در مورد مشکل حقوقی شما ه
 

LawAccess NSW تواند در مورد مشکل حقوقی به من کمک کند؟چگونه می 
 :توانيمما می

 
 با تلفن به شما اطالعات حقوقی بدهيم •
  های اطالعاتی، فرمها، نشرياتاطالعات برايتان بفرستيم، مثالً برگه •
 يی حقوقی بدهددر بعضی موارد ترتيبی بدهيم که يکی از حقوقدانان ما با تلفن به شما راهنما •
 نياز داشته باشيد حضوری يا يک سرويس حقوقی تخصصی شما را به يک سرويس ديگر ارجاع کنيم، مثالً در صورتيکه به راهنمايی حقوقی •

 
 توانم کمک بگبرم؟می در مورد چه نوع مشکالت حقوقی

  :توانيم در مورد مسائل و سوالهای حقوقی متنوعی کمکتان کنيم، مانندما می
 

 ن به دادگاهرفت •
 يک جرم •
 يک تخلف يا جريمه رانندگی •
 بدهکاری •
  تان خانواده يا رابطه •
  خشونت خانگی يا خانوادگی •
  اختالف با همسايه •
   مشکل در محل کار •
  خريد کاالها و خدمات •
  تصادف ماشين •
 برنامه ريزی برای آينده (وصيتنامه، وکالت، سرپرستی مداوم) •

 
 به صورت آنالين بگيرم؟توانم اطالعات حقوقی را آيا می
 www.lawaccess.nsw.gov.auبله در 

 
  :توانيد استفاده کنيد تااز اين وب سايت می

 
 به منابع حقوقی که خواندن آن آسان است دسترسی پيدا کنيد •
 در باره مسائل حقوقی زيادی اطالعات حقوقی پيدا کنيد •
 ات را به زبانهای ديگر جستجو کرده و به دست آوريداطالع •
 چگونگی کمکهای ما به دست آوريد و LawAccess NSW اطالعات بيشتری در باره •
 دسترسی پيدا کنيد LawAssist به وب سايت •
•  

تواند  می LawAssistايد،  ده گرفتهدر صورتيکه با يک مشکل حقوقی برخورد داريد يا در يک دادگاه يا ديوان داوری خودتان نمايندگی تان را به عه
 .کمکتان کند

 
LawAssist اين منابع را دارد:  

 
 راهنمای گام به گام برای ارائه پرونده در دادگاه •
 دستورالعمل برای پر کردن فرمهای دادگاه •

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


  فهرست بازبينی و پرسشهای متداول •
 اطالعات در باره راههای متناوب غير از دادگاه •
 تعاملی و نمودارهای جريان ويديوها، رهنمودهای •

 
 استفاده کنم؟ Legal Aid توانم ازآيا می
در اختيارتان گذاشته شود يا نه و اينکه آيا واجد شرايط تست  Legal Aid توانيم کمکتان کنيم تا محاسبه کنيد که آيا برای مشکل حقوقی تان ممکن استما می
 .را پر کنيد Legal Aid NSW توانيم با تلفن کمکتان کنيم تا فرم تقاضایهستيد يا نه. ما همچنين می Legal Aid NSW مالی

 
 شود؟اگر به وکيل خصوصی احتياج داشته باشم چه می

نوع خدمات مشخصات سه وکيل خصوصی را که  Law Society of NSW توانيم ترتيبی بدهيم کهداشته باشيد ما می اگر به يک وکيل خصوصی احتياج
 .کنند برايتان بفرستدحقوقی مورد نياز شما را ارائه می

 
 تلفن کنم؟ LawAccess NSW توانم بهچگونه می

 

 
 بزنيد تلفن 1300 888 529 شماره عمومی) به تعطيالت جمعه (بجز تا دوشنبه ظهر از بعد 5 و صبح 9 ساعات بين توانيدمی

 

    

 

 
 1300 889 529کنيد ) استفاده میTTYاگر از تلفن تحريری (

 
 

    

 
 
 
 

 

 
با ما تماس بگيريد. اين  )NRS( از طريق سرويس رله ملیتوانيد اگر ناشنوا هستيد، ضعف شنوايی يا نقص گفتار داريد، می

 1300 888 529 در LawAccess NSWدرخواست را بکنيد: 
 

 677 133صدا: 
 727 555 1300حرف بزن و گوش کن:  

 www.relayservice.gov.auرله اينترنت: 
 را در اسکايپ انتخاب کنيد NRSرله ويوديويی تماس رله صدا: 

    

 
 

  
  LawAccess NSW و بزنيد تلفن 131 450شماره  (TIS) شفاهی و کتبی ترجمه سرويس به داريد نياز مترجم به اگر
 کنيد واستدرخ را
 

 
LawAccess NSW يک ابتکار Department of Justice ،Legal Aid NSW ،Law Society of NSW  

 .باشدمی NSW Bar Association و
 


