Српски
Legal Aid WA вам помаже да разумете ваше правне проблеме и тражи начине да вам
помогне да их решите.
Како можемо да вам помогнемо зависи од вашег правног проблема, ваше личне
ситуације и наших могућности.

Које услуге пружа Legal Aid WA?
•
•
•

•
•
•

Бесплатне информације, ресурси и публикације доступне на нашој интернет страници.
Информативна телефонска линија – 1300 650 579
Састанци за правне савете и помоћ у вези проблема, укључујући:
o кривичне оптужбе
o породични спорови, издржавање деце, молбе за негу и заштиту
o налози за ограничење (restraining orders)
o потрошачка питања, дугови, проблеми у вези радног односа, старатељство и
администрирање, потраживања у вези осигурања, стрес услед хипотеке
(mortgage), оштећења моторног возила или имовине, социјално осигурање, и
оштета за жртве кривичног дела.
Услуге дежурног правника у Magistrates Court-у, Дечјем суду и Породичном суду. Наши
дежурни правници не могу да вас заступају на суђењу.
Продужено представљање од стране правника када ја одобрена помоћ.
Ресурси правног образовања за групе заједнице и јавност.

Шта ако ми треба преводиоц?
Ми чинимо све што је могуће да помогнемо људима којима је тешко да говоре
или разумеју енглески. Ако говорите неки други језик, можемо да ангажујемо
преводиоца да вам помогне.
Када се јављате преко информативне линије или долазите у неку нашу канцеларију, реците
нам који језик говорите. Ми ћемо наручити преводиоца и заказати састанак на којем ћете нам
изложити ваш правни проблем уз помоћ преводиоца.
Ако желите да на састанку имате преводиоца, молимо вас да нам то кажете када заказујете
састанак.
Ако треба да идете у суд, можете да се јавите суду и да затражите да имате преводиоца. Ако
сте у суду и немате преводиоца, затражите од нашег дежурног правника да вам помогне да
суд одложи ваш предмет за неки други дан и да затражи да тада имате преводиоца.
Јавите нам се
Информативна линија је на располагању радним даном од 9.00 ујутро до 4.00 поподне (WST)
– телефон 1300 650 579.
Адреса наше главне канцеларије је 32 St Georges Terrace, Perth. Ми такође имамо
канцеларије у великим регионалним центрима.
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