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சட்ட உதவியில் என்னனன்ன சசவைகள் உள்ளன?   

• எங்கள் வலைத்தளத்திலிருந்து கிலைக்கும் இைவச தகவை், வளங்கள் 

மற்றும் வவளியீடுகள். 

• இன்ஃப ோலைன் வதோலைப சி எண் - 1300 650 579 

• சை்ை ஆபைோசலனகள் மற்றும் உள்ளைக்கிய சிக்கை்களின் உதவிக்கோன 

சந்தி ்புகள்: 

o ற்றவியை் குற்றசச்ோைட்ுகள் 

o குடும்  பிரசச்லனகள், குழந்லத ஆதரவு, கவனி ்பு மற்றும் 

 ோதுகோ ்பு  யன் ோடுகள் 

o கைட்ு ் டுத்தும் ஆலணகள் 

o நுகரப்வோர ்பிரசச்ிலனகள், கைன்கள், பவலைவோய் ்பு சிக்கை்கள், 

 ோதுகோ ்பு மற்றும் நிரவ்ோகம், கோ ்பீடு பகோரிக்லக, அைமோன மன 

அழுத்தம், பமோை்ைோர ்வோகன வசோத்து பசதம், சமூக  ோதுகோ ்பு, 

மற்றும் குற்றம்  ோதிக்க ் ைை்வரக்ளுக்கு இழ ்பீடு. 

• நீதி தி நீதிமன்றம், சிறுவர ்நீதிமன்றம் மற்றும் குடும்  நீதிமன்றத்திை் 

ஆபைோசலன மற்றும் உதவிகளுக்கோன ஒரு கைலம வழக்கறிஞர ்பசலவ. 

எங்கள் கைலம வக்கீை்கள் விசோரலணயிை் உங்களுக்கு பிரதிநிதியோக 

இருக்க முடியோது. 

• உதவி வழங்குதை் டி ஒரு வழக்கறிஞரிைமிருந்து வதோைரும் 

பிரதிநிதித்துவம். 

• சமூக குழுக்களுக்கும் வ ோதுமக்களுக்கும் சைை் கை்வி வளங்கள். 

எனக்கு ஒரு ன ொழினெயர்ெ்ெொளர் சதவைெ்ெட்டொல்?  

ஆங்கிைம் ப சுவதிை் அை்ைது புரிந்துவகோள்வதிை் சிக்கை் 

உள்ளவரக்ளுக்கு நோங்கள் முடிந்தவலர சிற ் ோக உதவுபவோம்.  

நீங்கள் பவவறோரு வமோழிலய ் ப ச விரும்பினோை், உதவ நோங்கள் ஒரு 

வமோழிவ யர ்் ோளலர ஏற் ோடு வசய்யைோம். 

இன்ப ோலைன்லன நீங்கள் அலழக்லகயிை் அை்ைது எங்களுலைய 

அலுவைகங்களிை் ஒன்றுக்கு வரும்ப ோது, நீங்கள் எந்த வமோழிலய ் ப சுகிறீரக்ள் 

என்று வசோை்லுங்கள். ஒரு வமோழிவ யர ்் ோளலர ்  திவு வசய்பவோம் மற்றும் 

சை்ை உதவி உங்கள் சை்ை சிக்கை்கலள புரிந்துவகோள்ள உதவுகிறது மற்றும் 

அவற்லறத் தீரக்்க உதவ வழிகலளக் கோண உதவுகிறது. 

நோங்கள் உங்களுக்கு எ ் டி உதவ முடியும் என் து உங்கள் சை்ை சிக்கை், 

உங்கள் தனி ் ை்ை சூழ்நிலை, எங்கள் வளங்கள் ஆகியவற்லற ் வ ோறுத்தது.   
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வமோழிவ யர ்் ோளலர ்  யன் டுத்தி உங்கள் சைை் சிக்கலை ்  ற்றி எங்களுைன் 

ப சுவதற்கு, ஒரு பநரத்லத ஒதுக்குபவோம். 

சந்தி ்பிை் ஒரு வமோழிவ யர ்் ோளலர நீங்கள்  யன் டுத்த விரும்பினோை், 

தயவுவசய்து சந்தி ்பு முன் திவு  வசய்யும்ப ோது எங்களுக்குத் 

வதரிய ் டுத்துங்கள்.   

நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு ் ப ோகிறீரக்ள் என்றோை், நீங்கள் நீதிமன்றத்லத வதோைரப்ு 

வகோண்டு, உங்களுக்கோக ஒரு வமோழிவ யர ்் ோளலரக் உத்தரவிை  பகைட்ுக் 

வகோள்ளைோம். நீங்கள் நீதிமன்றத்திை் இருந்தோை், அங்கு எந்த 

வமோழிவ யர ்் ோளரும் இை்லை என்றோை், உங்கள் கோரியத்லத பவறு ஒரு 

நோளுக்கு தள்ளி, அடுத்த முலற ஒரு வமோழிவ யர ்் ோளலரக் அங்கு இருக்க 

நீதிமன்றத்திை் உங்களுக்கு உதவ முடியுமோ என எங்கள் கைலம வழக்கறிஞர ்

பசலவலய வினவைோம்.   

எங்கவள னதொடரப்ு னகொள்ளவு ் 

இன்ஃப ோலைன் வணிக நோைக்ளிை் கோலை 9.00 மணி முதை் பி. . 4.00 

மணி(ை ள்யூஎஸ்டி) வலர திறந்திருக்கும் - வதோலைப சி 1300 650 579. 

எங்கள் பிரதோன அலுவைகம் 32 St Georges Terrace, Perth இை் உள்ளது. நோங்கள் 

முக்கிய பிரோந்திய லமயங்களிை் அலுவைகங்கள் வ ற்றுள்பளோம். 
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