Hrvatski
Legal Aid WA (Pravna pomoć Zapadne Australije) vam pomaže razumijeti vaše pravne
probleme i naći načina da ih riješite.
Kako ćemo vam moći pomoći, ovisi o vašem pravnom problemu, vašoj osobnoj situaciji i
našim mogućnostima.

Kakve usluge pruža Legal Aid WA?
•
•
•

•
•
•

Besplatne informacije, materijali i publikacije na našim internetskim stranicama.
Broj telefona službe za informacije – 1300 650 579.
Predbilježeni razgovori za dobivanje pravnog savjeta i pomoći u slučajevima koji uključuju:
o optužnicu za krivičnon djelo
o obiteljske prijepore, izdržavanje djece, molbe za skrb i zaštitu
o naloge za ograničenje ili zabranu prilaska
o potrošačka pitanja, dugove, probleme na poslu, skrbništvo i administraciju, zahtjeve za
naknadu štete od osiguranja, stambene kredite, štetu nanetu nekretninama u prometnoj
nesreći, socijalnu skrb i naknadu za žrtve krivičnih djela.
Odvjetnik po službenoj dužnosti za savjet i pomoć u Osnovnom sudu, Dječijem i Obiteljskom
sudu. Naši odvjetnici po službenoj dužnosti vas ne mogu zastupati u sudskom procesu.
Zastupanje od strane odvjetnika po dodjeli pomoći.
Materijali za pravnu edukaciju skupina u društvenoj zajednici i javnosti.

Kako mogu dobiti tumača?
Činimo sve kako bismo pomogli i onim osobama koje ne govore ili ne razumiju
engleski. Ako vam je lakše govoriti na nekom drugom jeziku, možemo organizirati
pomoć tumača.
Kada pozovete informacijsku službu ili dođete u jedan od naših ureda, recite nam koji jezik govorite.
Pozvat ćemo tumača i zakazati vam termin na kojem ćete nam uz pomoć tumača iznijeti vaš pravni
problem.
Ako za razgovor trebate tumača, molimo da nam to kažete kada zakazujete razgovor.
Ako trebate ići na sud, možete kontaktirati sud i zamoliti da vam pozovu tumača. Ako ste otišli na sud,
ali nemate tumača, zamolite odvjetničku službu koja je nazočna po službenoj dužnosti da odgodi vaš
slučaj za neki drugi dan i da tada bude pozvan tumač.

Kontaktirajte nas
Telefonska informacijska služba je otvorena radnim danima od 9.00 izjutra do 4.00 poslije podne (WST –
po zapadnom standardnom vremenu) – broj telefona je 1300 650 579.
Naš glavni ured se nalazi na adresi 32 St Georges Terrace, Perth. Urede imamo i u većim regionalnim
centrima.

www.legalaid.wa.gov.au

