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Fitzroy Legal Service
 .Level 4, Fitzroy Town Hall, Fitzroy, Victoria 3065يمكنك الوصول إليها عبر الممر
والفناء الخارجي عند  ،126 Moor Stوراء مكتبة فيتزروي .الهاتف .)03( 9419 3744 :الخريطة
موجودة على ظهر هذه النشرة.
هام :لدينا إمكانية الوصول إلى مترجمين شفهيين .يرجى طباعة جميع مستنداتك وإحضارها معك.
نحن ال نقدم النصيحة القانونية عبر الهاتف أو عن طريق البريد اإللكتروني .للحصول على النصيحة الهاتفية العاجلة،
اتصل بهيئة المساعدة القانونية في فيكتوريا ( )Victoria Legal Aidعلى الرقم .1300792387
الخدمات في الموقع
الخدمة خالل النهار .من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحا حتى  5مساء .يغلق المكتب أبوابه من الساعة 1
حتى  2بعد الظهر .للمسائل التي تحتاج للمساعدة القانونية أو الخدمات التي تتطلب دفع الرسوم .فقط عن طريق تحديد
موعد.
األمور المتعلّقة بالمساعدة القانونية والتمثيل في التهم الجنائية ،وتقديم طلبات الكفالة ،ومخالفات القيادة ،والغرامات،
وضحايا الجريمة ،ومحكمة األطفال (الجريمة) وقانون األسرة والعنف األسري
خدمة النصيحة القانونية بدون موعد .من االثنين إلى الخميس ،من الساعة  6:00مساء ،وأيام الجمعة ،من الساعة
 6:30مساء.
مجانا .ال حاجة للموعد المسبق ،ولكن بسبب إرتفاع الطلب على الخدمات ،ال نستطيع رؤية أي عميل جديد بعد الساعة
 7:00مساء.
يمكننا تقديم النصيحة بشأن المسائل الجنائية والمدنية بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالشرطة ،وحوادث السيارات،
والغرامات ،والذهاب إلى المحكمة ،ومشاكل المستهلكين ،وقانون األسرة والعنف األسري.
ال يمكننا تقديم النصيحة بشأن :مسائل الهجرة ،أو عقود العمل ،أو مسائل األنظمة والتجارة ،أو النزاعات المتعلّقة بالبناء،
أو إِعداد وثائق نقل المل ِكيّة ،أو االستثمار/الودائع المالية ،أو المسائل المتعلّقة بالمحاكم العليا أو الضرائب/مستحقات
التقاعد أو المساعدة في صياغة الوصية .يمكننا تقديم اإلحاالت لهذه المسائل.
ورشات العمل:
ورشات عمل حول قانون الحيوان.
أيام األربعاء ،من الساعة 6:30
مساء .مجانية .عن طريق تحديد
موعد فقط.
عبر محامين متخصصين بأمور
الحيوانات ،نحن نقدم النصيحة بشأن
المسائل القانونية المتعلقة بالحيوانات،
ونقدم النصيحة واإلحاالت
لمجموعات رعاية الحيوان والنشطاء
في حقوق الحيوان.

خدمة تقديم النصيحة القانونية لمثلي
الجنس ،ومثلية الجنس ،ومزدوج
التوجه الجنسي والمتحول الجنسي
والخنثى والمتسائلين .+أول خميس
من كل شهر ،من الساعة 6:30
مساء .مجانا .عن طريق تحديد
موعد فقط.
ويقدم المحامون المتخصصون
والمساعدون القانونيون النصيحة
واإلحالة في مسائل قانون األسرة.

ورشات العمل حول قانون األسرة.
الثالثاء والخميس من الساعة 6:30
مساء .مجانية .عن طريق تحديد
موعد فقط.
تقدّم النصيحة المتخصصة بشأن
قضايا قانون األسرة ،بما في ذلك
مسائل قانون ملكية األسرة.
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خدمات خارج الموقع
اتصل بمكتب اإلستقبال على الرقم  94193477للحصول على المعلومات حول خدماتنا خارج الموقع.
( Neighbourhood Justice Centreمركز العدالة المجتمعية) الواقع في 241 Wellington Street
Collingwood.
خدمات التواصل المجتمعي:
خدمات التواصل المجتمعي في
محامي المساعدة في شؤون
المخدرات ،في مواقع مختلفة .مجانا .ريتشموندNorth Richmond ،
لمساعدة األفراد الذين يعانون من
المركز الصحي المجتمعي23 ،
مشاكل قانونية تتعلق بتعاطي
.Lennox St, Richmond
المخدرات .اتصل بالمحامي في
مجانية .عن طريق تحديد موعد
على
شؤون المخدرات للحصول
فقط.
المزيد من المعلومات.
يمكننا تقديم نفس النصائح حول
المسائل التي يتم تناولها في خدمة
النصيحة القانونية بدون موعد.

المساعدة في شؤون العنف األسري،
متوفرة في مواقع مختلفة .مجانية.
عن طريق تحديد موعد فقط.
المساعدة القانونية فيما يتعلق بقانون
األسرة والعنف األسري .اتصل
بالمحامي في شؤون العنف األسري
للحصول على المزيد من المعلومات.

تعليم القانون:
تعليم القانون للمجتمع
جلسات إعالمية للمجموعات المجتمعية ،والعاملين في
المجتمع ،ومجموعات أخرى في مدينة يارا .اتصل
بموظف التنمية المجتمعية لدينا للحصول على المزيد من
المعلومات.

The Law Handbook
دليل باللغة اإلنجليزية السهلة للقانون في فيكتوريا .يمكنك
الحصول عليه عبر اإلنترنت على العنوان التالي:
www.lawhandbook.org.au or purchase a
hard copy, individual chapters, or eBook at
http://www.fitzroy-legal.org.au/store
كيف تجدنا
تقع خدمة  Fitzroy Legal Serviceفي الطابق الرابع ،من
مركز البلدية في .Fitzroyيمكنك الوصول إليها عبر الممر
والفناء الخارجي عند  ،Moor St 126وراء مكتبة
فيتزروي.
إضغط على  004( #004من ثم  )#على جهاز االتصال
الداخلي (اإلنتركوم) للتحدث إلى مكتب االستقبال والوصول
إلى المصعد.
النقل العام

الباص/الحافلة رقم  207-200محطة  .Johnston St/ Napier Stالمشي لمدة  5دقائق على طول .Napier Street
الترام:
خط  .11محطة ( .14المشي لمدة  3دقائق عبر  Brunswick Stو)Moor St
خط  .86محطة ( .13المشي لمدة  6دقائق عبر Smith Stو)Moor St
خط  .96محطة ( .14المشي لمدة  7دقائق عبر Nicholsonو)Moor St

