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লিগ্যাি এইড ডলিউ এ-এর কী কী সেবা আছে? 

• বিনামূল্যে তথ্ে, সংস্থান ও প্রকাশনা যা আমাল্ের ওল্েিসাইল্ের থথ্ল্ক পাওো যাে। 

• ইনল্ াযাইন থেবযল্ ান - 1300 650 579 

• আইনগত উপল্েল্শর জনে অ্োপল্েন্টল্মন্ট এিং নীল্ের সমসোগুল্যাে সহােতা প্রোনঃ 

o অ্পরাল্ের অ্বিল্যাগ 

o পাবরিাবরক কযহ,  োইল্ড সাল্পােট, যত্ন ও প্রবতরক্ষা আল্িেনসমূহ 

o বনেন্ত্রল্ের আল্েশ 

o থিাক্তা বিষেক  সমসো, ঋে, োকুরীগত সমসো, অ্বিিািকত্ব ও প্রশাসবনক, ইন্স্েুল্রন্স্ োিী, িন্ধক-এর 

োপ, থমােরযান সম্পল্ের ক্ষেক্ষবত, সামাজজক বনরাপত্তা, এিং অ্পরােীর অ্পরাল্ের বশকারল্ের 

ক্ষবতপরূে। 

• মোজজল্েে থকােট, বেয্ল্েন থকােট এিং  োবমবয থকাল্েট একজন কতটিেরত আইনজীবির উপল্েশ ও সহােতা 

থসিা। আোযল্তর বিোল্রর সমে আমাল্ের কতটিেরত আইনজীবি আপনাল্ক উপস্থাপে  করল্ত পারল্িন না। 

• সাহাল্যের অ্নুল্মােল্নর িোপাল্র একজন আইনজীবির অ্বিরত উপস্থাপন। 

• কমুেবনটে গ্ু প ও জনসাোরল্ের জনে আইনগত বশক্ষা সংস্থান।  

আমার সকাছ া স াভাষী প্রছ াজ  হছি লক হছব? 

ইংল্রজী িযল্ত ও িঝুল্ত যা াঁল্ের সমসো আল্ে থসসি মানুষল্ের আমরা আমাল্ের সােেমত সাহাযে 

কল্র থ্াবক। আপবন যবে আল্রকটে িাষাে কথ্া িযল্ত োন, তল্ি আমরা সাহাল্যের জনে একজন 

থোিাষীর িেিস্থা করল্ত পাবর। 

আপবন ইনল্ াযাইল্ন কয করল্য িা আমাল্ের অ্ব ল্স আসল্য, আমাল্েরল্ক জানান থয আপবন 

থকান িাষাে কথ্া িল্যন। আমারা একজন থোিাষীর িেিস্থা করল্িা এিং থোিাষীর উপবস্থবতল্ত আমাল্ের সাল্থ্ আপনার 

আইনগত সমসোর িোপাল্র কথ্া িযার জনে সমে টিক করল্িা।   

আপবন যবে থকাল্না অ্োপল্েন্টল্মল্ন্ট থোিাষী িেিহার করল্ত োন, অ্নগু্রহ কল্র অ্োপল্েন্টল্মন্ট টিক করার সমে তা 

আমাল্ের জানান।   

আপবন যবে থকাল্েট যান, তল্ি আপবন থকাল্েটর সাল্থ্ থযাগাল্যাগ কল্র আপনার জনে একজন থোিাষীও বনল্েটশ বেল্ত 

পাল্রন। আপবন যবে থকাল্েট থ্াল্কন এিং থসখাল্ন থকাল্না থোিাষী না থ্াল্ক , তল্ি আমাল্ের  কতটিেরত আইনজীবিল্ক 

িযুন থযন বতবন আপনার িোপারটে অ্নে আল্রকবেন করার জনে সাহাযে কল্রন এিং িযুন থযন পরিতী সমল্ের জনে 

একজন থোিাষীর িেিস্থা কল্রন।  

আমাছ র োছে স াগ্াছ াগ্ করু   

ইনল্ াযাইন  প্রবত কম টবেিল্স সকায ৯.০০ো থথ্ল্ক বিল্কয ৪.০০ ো (ওল্েস্টান ট স্টোন্ডার্ট োইম) পয টন্ত থখাযা থ্াল্ক- 

থ ান  কুন 1300 650 579 নম্বল্র।  

আমাল্ের থকন্দ্রীে অ্ব স 32 St Georges Terrace, Perth-এ অ্িবস্থত। আমাল্ের অ্নোনে িহৃত্তর আঞ্চবযক থকন্দ্রও 

আল্ে।  

বযগোয এইর্ র্বিউ এ আপনাল্ক আপনার আইনগত  সমসোগুল্যা থিাঝাল্ত সাহাযে কল্র এিং থসগুল্যার 

সমাোল্নর উপাে খুাঁল্জ থপল্ত সহােতা কল্র। 

আমরা কীিাল্ি আপনাল্ক সাহাযে করল্ত পাবর তা বনিটর কল্র  আপনার আইনগত সমসো, আপনার িেজক্তগত 

পবরবস্থবত, এিং আমাল্ের সংস্থাল্নর ওপর। 
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