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Layanan-layanan apa yang dimiliki oleh Legal Aid WA?  

• Informasi, sumber pengetahuan dan publikasi tersedia gratis di situs web kami. 

• Nomor telepon Infoline – 1300 650 579 

• Janji-janji temu untuk mendapat nasihat dan bantuan dalam masalah-masalah termasuk:  

o tuntutan pidana 

o persengketaan keluarga, tunjangan anak, permohonan perawatan dan perlindungan  

o surat-surat perintah pengekangan (restraining orders) 

o permasalahan konsumen, utang, masalah pekerjaan, perwalian dan administrasi, klaim 

asuransi, masalah hipotek (mortgage stress), kerusakan properti kendaraan bermotor, 

jaminan sosial, dan kompensasi bagi korban tindak kejahatan. 

• Layanan pengacara tugas jaga (duty lawyer) untuk nasihat dan bantuan di Pengadilan Magistrat, 

Pengadilan Anak-anak dan Pengadilan Keluarga. Para pengacara tugas jaga kami tidak dapat 

mewakili Anda pada waktu sidang (trial). 

• Perwakilan terus-menerus oleh seorang pengacara dengan dikabulkannya pemberian bantuan. 

• Sumber-sumber pengetahuan pendidikan hukum bagi kelompok-kelompok masyarakat dan 

masyarakat umum. 

Bagaimana jika saya memerlukan penerjemah?  

Kami mengusahakan yang terbaik dalam menolong orang yang merasa sulit berbicara 

dalam atau memahami bahasa Inggris.  Jika Anda lebih suka berbicara dalam bahasa 

lain, kami dapat membantu menghubungi seorang penerjemah yang dapat membantu.   

Saat Anda menelepon Infoline atau datang ke salah satu kantor kami, beri tahulah bahasa apa yang 

Anda gunakan.  Kami akan memesankan jasa penerjemah dan menyediakan waktu agar Anda dapat 

berbicara dengan kami mengenai masalah hukum Anda melalui jasa penerjemah.   

Jika Anda ingin menggunakan penerjemah dalam janji temu, tolong beri tahu pada saat Anda mengatur 

janji temu tersebut.   

Jika Anda akan datang ke pengadilan, Anda dapat menghubungi pengadilan tersebut dan meminta agar 

seorang penerjemah disiapkan untuk Anda.  Jika Anda berada di pengadilan dan tidak ada penerjemah 

di situ, bertanyalah kepada layanan pengacara tugas jaga kami apakah mereka dapat membantu Anda 

di pengadilan untuk menunda perkara Anda ke lain hari dan mintalah agar ada penerjemah di waktu 

berikutnya.   

Hubungi kami 

Infoline dibuka pada hari-hari kerja dari pukul 9.00 - 16.00 (WST/Waktu Standar Barat) – telepon 1300 

650 579. Kantor utama kami berada di 32 St Georges Terrace, Perth.  Kami juga memiiki kantor-kantor 

di pusat-pusat wilayah regional. 

Legal Aid WA [Lembaga Bantuan Hukum WA] membantu Anda dalam memahami permasalahan 

hukum Anda dan mencari cara-cara menyelesaikan permasalahan itu. 

Bagaimana kami dapat membantu Anda bergantung pada masalah hukum Anda, situasi pribadi Anda 

dan sumber-sumber daya kami. 
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