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 ما هي الخدمات التي تقدمها المساعدة القانونية ؟

 .موقعنا اإللكترونيالمعلومات المجانية والموارد والمنشورات، متوفرة على  •

 Infoline  "–  1300 650 579رقم "خط االستعالمات  •

 :مقابالت لتقديم المشورة القانونية والمساعدة بشأن المشاكل، بما في ذلك •
o التهم الجنائية 
o .المنازعات األسرية ، ودعم الطفل ، والرعاية، وطلبات الحماية 
o  الزجر/التقييدأوامر 
o  ، قضاااايا المساااتهلكين ، والديون ، ومشااااكل العمالة ، والواااااية واإلدارة ، وال ، ومطالبات التامين

والضااامان االجتماعي، وتعوي   السااايارات،وضاااأط أقسااااط الرقن العقارض ، وأضااارار الممتلكات و
 .ضحايا الجريمة

محكمة األطفال ومحكمة األسااارة. محامونا خدمة المحامي المناوب للمشاااورة والمسااااعدة في محكمة الاااال  و •
 المناوبون ال يمكنهم تمثيلك في المحاكمة.

 .التمثيل المستمر من محام بموجب منحة معونة •

 .موارد التعليم القانوني للمجموعات المجتمعية والجمهور •

 ماذا لو احتجت إلى مترجم ؟

نحن نبذل قاارى جهدنا لمساعدة الناس الذين لديهم اعوبة في التحدث باللأة االنجليزية أو 

 .فإذا كنت تفضل التحدث بلأة أخرى، يمكننا ترتيب مترجم للمساعدة فهمها. 

" أو تدخل أحد مكاتبنا، اخبرنا عن اللأة التي  Infolineعندما تتال بـ"خط االستعالمات

 .مترجم وتحديد موعد للتحدث معنا حول مشكلتك القانونية باستخدام المترجم الشفوض تتحدث بها، وسنقوم بحجز

 .إذا كنت ترغب في استخدام مترجم في مقابلة، يرجى اعالمنا في وقت حجزك لموعد قذه المقابلة

في  إذا كنت إذا كنت ذاقباً إلى المحكمة، يمكنك أن تتال بالمحكمة، وأن تطلب منهم حجز مترجم شفوض لك. 

المحكمة، وليس قناك مترجم حاضر بها، استعلم من محامينا المناوب إذا كان بإمكانه مساعدتك في المحكمة بتأجيل 

 .القضية إلى يوم آخر، واطلب حجز مترجم شفوض ليكون حاضر معك في المرة القادمة

 اتصل بنا

مساًء )بتوقيت غرب استراليا(  4.00اباحا إلى  9.00" مفتوح في أيام العمل من  Infoline"خط االستعالمات

 579 650 1300الهاتف:  –

 .الرئيسيةمكاتب في المراكز االقليمية ولدينا أيضا  سانت جورج تيريس، بيرث.  32مكتبنا الرئيسي في 

 المساعدة القانونية بغرب أستراليا، تساعدك عى لفهم مشاكلك القانونية، وتبحث معك عن طرق لحلها.

 على نوعية المشكلة القانونية، وموقفك الشخصي، ومواردنا المتاحة.لك تعتمد طريقة مساعدتنا 
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