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Legal Aid WA ਕੋਲ ਕਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

• ਸਾਡੀ ਵ ੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ। 

• ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ – 1300 650 579 

• ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟਸ ਅਤੇ ਸਮੈੱਸਸਆਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਵੈੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:     

o ਅਪਰਾਧਕ ਆਰੋਪ 

o ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਵਵਾਦ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸੁਰੈੱਸਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 

o ਸਨਯੰਤਰਨ ਆਦੇਸ਼ 

o ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਜਾ, ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਸਮੈੱਸਸਆਵਾਾਂ, ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਵੇ, ਕਰਜ ੇਕਰਕ ੇ

ਤਨਾਵ, ਮੋਟਰ ਗੈੱਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਕਯੋਸਰਟੀ (ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੈੱਸਖਆ), ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 

ਸਸ਼ਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ।   

• ਮਸਜਸਟਰੇਟਸ ਕੋਰਟ, ਸਚਲਡਰੰਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫ ਸਮਲੀ ਕੋਰਟ ਸਵੈੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾ। 

ਸਾਡੇ ਸਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਮੁਕੈੱਦਮ ੇਉੈੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸੈੱਕਦ ੇਹਨ।   

• ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਧੀਨ ਸਕਸ ੇਵਕੀਲ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। 

• ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਸਸੈੱਸਖਆ ਸਾਧਨ। 

ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ?  

ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੈੱਮਝਣ ਸਵੈੱਚ ਔਖ ਆਉਾਂਦੀ ਹ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ 

ਆਪਣੇ ਵੈੱਲੋਂ  ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਕਸ ੇਦਜੂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੈੱਚ ਗੈੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ, 

ਤਾਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀ ਸਕਸ ੇਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸੈੱਕਦੇ ਹਾਾਂ।      

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕਸ ੇਦਫ਼ਤਰ ਸਵੈੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੈੱਸ ੋਸਕ ਤੁਸੀ ਸਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦ ੇਹੋ। 

ਅਸੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੁਸਕੰਗ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੈੱਸਸਆ  ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈੱਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਾਾਂਗੇ।    

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਸਵੈੱਚ ਸਕਸ ੇਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੰੂ ਦੈੱਸ।ੋ    

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੈੱਕਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤ ਸਵੈੱਚ ਹੋਂ ਅਤੇ ਉੈੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਨਹੀ ਾਂ ਹ , ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਸਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੁੈੱਛੋ ਸਕ 

ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਵੈੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਸਦਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਵੈੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੈੱਕਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਅਗਲੀ 

ਵਾਰ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।   

Legal Aid WA ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੈੱਸਸਆਵਾਾਂ ਸਸਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਹੈੱਲ ਕਰਨ ਸਵੈੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਵੈੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ ।   

ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੈੱਸਸਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਜੀ ਪਸਰਸਸਥਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਾਂ 

ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ।  
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ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਸੂਚਨਾ ਸੁਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਨਾਾਂ ਸਵੈੱਚ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਲ  ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜ ੇ(WST) ਤਕ ਖੁਲੀ ਹ  – 1300 650 579 ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਸਾਡਾ ਮੁੈੱਖ ਦਫਤਰ 32 St Georges Terrace, Perth ਤੇ ਸਸਥਤ ਹ । ਮੁੈੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਸਵੈੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਸਸਥਤ ਹਨ।    
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