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Batı Avustralya Hukukî Yardım Servisinin hizmetleri nelerdir?  

• İnternet sitemizde ücretsiz bilgiler, kaynaklar ve yayınlar mevcuttur. 

• Bilgi Hattı telefon numarası – 1300 650 579 

• Aşağıda belirtilenler de dahil, sorunlarla ilgili hukukî danışma ve yardım:  

o ceza davaları 

o aile anlaşmazlıkları, çocuk nafakası, bakım ve korunma başvuruları 

o yasaklama kararları 

o tüketici sorunları, borçlar, istihdam ile ilgili sorunlar, vasilik ve yönetimi, sigorta 

talepleri, ipotek sıkıntıları, taşıta verilen hasar, sosyal güvenlik ve suç mağdurları için 

tazminat. 

• Yerel Mahkemede, Çocuk Mahkemesinde ve Aile Mahkemesinde danışma ve yardım için 

görevdeki bir avukat hizmeti. Görevdeki avukatlarımız sizi duruşmada temsil edemez. 

• Bir yardım kararı kapsamında bir avukatın sizi sürekli olarak temsil etmesi. 

• Toplum grupları ve halk için hukukî eğitim kaynakları. 

Bir sözlü tercümana ihtiyacım varsa ne olacak?  

İngilizceyi konuşma ve anlamakta zorluk çekenler için elimizden gelenin en iyisini 

yapıyoruz. Başka bir dilde konuşmayı tercih ederseniz yardım için bir tercüman 

ayarlayabiliriz.   

Bilgi Hattını aradığınızda veya ofislerimizden birine geldiğinizde, konuştuğunuz dili 

bize söyleyin. Bir tercüman ayarlayacağız ve bu tercümanı kullanarak hukukî sorununuz hakkında 

bizimle konuşmanız için size bir zaman ayıracağız. 

Alınan bir randevuda bir tercüman kullanmak istiyorsanız, randevuyu yaparken bize bunu belirtin.  

Mahkemeye gidiyorsanız, mahkeme ile ilişki kurup onlardan sizin için bir tercüman temin etmelerini 

isteyin. Mahkemeye geldiğinizde tercüman yoksa görevli avukatlık servisimizden, davanın başka bir 

güne ertelenmesi ve tekrar geldiğinizde bir tercümanın hazır bulunması için yardım edip 

edemeyeceklerini sorun. 

Bizimle ilişki kurun 

Bilgi Hattı çalışma günlerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında (Batı Avustralya Saati) açıktır – telefon 

1300 650 579.  

Ana ofisimizin adresi: 32 St Georges Terrace, Perth. Ayrıca, belli başlı bölge merkezlerinde de 

ofislerimiz vardır. 

Batı Avustralya Hukukî Yardım Servisi (Legal Aid WA) hukukî sorunlarınızı anlamanıza 

yardım eder ve bunların çözümüne yardım için yollar araştırır. 

Size nasıl yardım edebileceğimiz hukukî sorununuza, kişisel durumunuza ve kaynaklarımıza 

bağlıdır. 
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