Polski
Legal Aid WA pomaga ci zrozumieć twoje problemy prawne i poszukać sposobu ich
rozwiązania.
To, jak możemy ci pomóc zależy od twojego problemu, sytuacji osobistej i naszych środków.
Jakie usługi oferuje Legal Aid WA?
•
•
•

•

•
•

Bezpłatne informacje, zasoby i publikacje na naszych stronach internetowych.
Telefoniczna infolinia pod numerem – 1300 650 579
Wizyty z poradami prawnymi dotyczące następujących problemów:
o zarzuty o popełnienie przestępstwa
o spory rodzinne, alimenty na dzieci, opieka rodzicielska i wnioski o ochronę
o sądowe ograniczenie kontaktów
o sprawy konsumentów, długi, problemy związane z zatrudnieniem, kuratela i
pełnomocnictwo, odszkodowania z ubezpieczeń, trudności ze spłatą kredytu
mieszkaniowego, szkody wyrządzone przez pojazdy, ubezpieczenia społeczne oraz
odszkodowania dla ofiar przestępstw.
Dyżurny radca prawny udzielający pomocy i porad w sądach pierwszej instancji (Magistrates
Court), sądzie dla nieletnich (Children’s Court) oraz w sądzie rodzinnym (Family Court). Nasi
dyżurni radcy prawni nie mogą reprezentować cię na rozprawie.
Reprezentowanie w sprawie po zatwierdzeniu finansowania pomocy prawnej.
Materiały edukacyjne dotyczące prawa dla grup społecznych i ludności.

A jeżeli potrzebuję tłumacza?
Robimy, to co możliwe, by pomóc osobom mającym problemy z porozumiewaniem
się po angielsku. Jeżeli wolisz rozmawiać w innym języku, możemy zamówić do
pomocy tłumacza.
Gdy zadzwonisz do naszej infolinii lub przyjdziesz do naszego biura, powiedz nam w jakim mówisz
języku. Zamówimy tłumacza i umówimy się z tobą na wizytę, by porozmawiać o twoich problemach
prawnych z jego pomocą.
Jeżeli chciałbyś skorzystać z pomocy tłumacza w czasie wizyty, poinformuj nas o tym przy
wyznaczaniu jej terminu.
Jeżeli idziesz do sądu, możesz skontaktować się z sądem i poprosić, by zamówiono dla ciebie
tłumacza. Jeżeli w sądzie okaże się, że nie ma tłumacza, poproś naszego adwokata dyżurnego, by
pomógł ci na miejscu zmienić termin twojej rozprawy i poprosić o obecność tłumacza następnym
razem.
Kontakt z nami
Infolinia jest czynna w dni robocze od 9.00 do 16.00 (czasu lokalnego w Australii Zachodniej) –
telefon 1300 650 579.
Nasza główna siedziba znajduje się przy 32 St Georges Terrace, Perth. Mamy również biura w
głównych ośrodkach regionalnych.
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