Vietnamese

Fitzroy Legal Service
Level 4, Fitzroy Town Hall, Fitzroy, Victoria 3065. Lối vào đi qua hẻm và sân
của số nhà 126 Đường Moor, phía sau thư viện Fitzroy. Điện thoại: (03) 9419
3744. Bản đồ ở mặt sau tờ thông tin này.
Quan trọng: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch. Hãy in ra và mang tất cả tài liệu của quý vị đến đây.
Chúng tôi không cung cấp tư vấn luật pháp qua điện thoại hoặc qua e-mail. Để được tư vấn khẩn cấp
qua điện thoại, hãy gọi cho Dịch vụ Trợ vấn Luật pháp Victoria (Victoria Legal Aid) qua số 1300 792
387.
Dịch vụ tại chỗ
Dịch vụ Ban ngày. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9am - 5pm. Đóng cửa 1pm - 2pm Các vấn đề cần tư
vấn luật pháp hoặc các dịch vụ phải trả tiền. Phải lấy hẹn trước.
Hỗ trợ pháp lý và đại diện cho các cáo buộc hình sự, đơn xin bảo lãnh tại ngoại hầu tra, phạm luật
khi lái xe, tiền phạt, Nạn nhân của Tội phạm, Tòa Thiếu nhi (tội hình sự) luật gia đình và các vấn đề về
bạo hành gia đình
Dịch vụ Tư vấn Pháp luật Tại chỗ Từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 6 giờ tối, Thứ Sáu, từ 6 giờ 30
chiều.
Miễn phí. Không cần lấy hẹn trước, nhưng do nhu cầu cao, không tiếp thân chủ mới sau 7:00 chiều.
Chúng tôi có thể cung cấp tư vấn về các vấn đề hình sự và dân sự bao gồm các vấn đề về cảnh sát, tai
nạn xe cộ, phạt tiền, ra hầu tòa, vấn đề người tiêu dùng, luật gia đình và bạo hành gia đình.
Chúng tôi không thể cung cấp tư vấn về các vấn đề di dân, hợp đồng kinh doanh, các quy định và các
vấn đề thương mại, các tranh chấp về xây dựng, thủ tục mua bán nhà, đầu tư / ủy thác, các vấn đề
của Toà án Thượng thẩm hoặc Toà án Tối cao, thuế / quỹ hưu bổng hoặc hỗ trợ soạn thảo di chúc.
Chúng tôi có thể giới thiệu chuyên gia cho những vấn đề này.
Chuyên gia:
Chuyên gia Luật Gia đình. Thứ
Ba và Thứ Năm từ 6:30 pm.
Miễn phí. Phải lấy hẹn trước.
Chuyên gia tư vấn về các vấn
đề luật gia đình, kể cả các vấn
đề phân chia tài sản theo luật
gia đình.

Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về
Đồng tính (LGBTIQ). Thứ Năm
đầu tiên mỗi tháng, từ 6:30
pm. Miễn phí. Phải lấy hẹn
trước.
Luật sư đặc biệt và trợ pháp
cung cấp tư vấn và giới thiệu
chuyên gia cho các vấn đề về
luật gia đình.

Chuyên gia Luật về Súc vật
Thứ Tư, từ 6:30 pm Miễn phí.
Phải lấy hẹn trước.
Với các Luật sư về Súc vật,
chúng tôi cung cấp tư vấn về
các vấn đề pháp lý liên quan
đến súc vật, cố vấn và giới
thiệu cho các nhóm hoạt động
bảo vệ động vật và các nhà
hoạt động về thú quyền.

Vietnamese
Dịch vụ ngoại vi
Hãy gọi tiếp tân qua số 9419 3477 để biết thông tin về các dịch vụ ngoại vi của chúng tôi.
Trung tâm Tư pháp Láng giềng. 241 Wellington Street Collingwood.
Tiếp cận ngoại vi:
Tiếp cận ngoại vi Bạo hành Gia
đình, nhiều địa điểm khác
nhau. Miễn phí. Phải lấy hẹn
trước.
Hỗ trợ pháp lý liên quan đến
luật gia đình và bạo hành gia
đình. Hãy liên hệ với luật sư
Bạo hành Gia đình để biết
thêm thông tin.

Tiếp cận ngoại vi vùng
Richmond
Trung tâm Y tế Cộng đồng
North Richmond, 23 Lennox
St, Richmond. Miễn phí. Phải
lấy hẹn trước.
Chúng tôi có thể cung cấp tư
vấn về những vấn đề giống
như Dịch vụ Tư vấn Luật pháp
Tại chỗ.

Tiếp cận ngoại vi Luật sư về
Ma túy, nhiều địa điểm khác
nhau. Miễn phí.
Hỗ trợ những cá nhân có vấn
đề liên quan đến sử dụng ma
túy. Liên hệ Luật sư tiếp cận
ngoại vi về Ma túy của chúng
tôi để biết thêm thông tin

Giáo dục Luật pháp:
Cẩm nang Luật
Một cuốn sách hướng dẫn về luật của Victoria
bằng Tiếng Anh đơn giản. Truy cập trực tuyến
tại: www.lawhandbook.org.au or purchase a
hard copy, individual chapters, or eBook at
http://www.fitzroy-legal.org.au/store

Giáo dục Luật pháp Cộng đồng
Các buổi thông tin cho các nhóm cộng đồng,
nhân viên cộng đồng và các nhóm khác trong
thành phố Yarra. Liên hệ với Nhân viên Phát
triển Cộng đồng của chúng tôi để biết thêm
thông tin.

Địa chỉ của chúng tôi
Dịch vụ Tư pháp Fitzroy (Fitzroy Legal Service) ở tại
Lầu 4, Fitzroy Town Hall. Lối vào thông qua hẻm và
sân số nhà 126 Moor St, đằng sau thư viện Fitzroy.
Nhấn số 004# intercom để nói với tiếp tân và đi
thang máy.
Giao thông công cộng
Xe buýt 200 - 207. Bến Johnston St/Napier St. 5
phút đi bộ dọc theo Napier Street.
Xe tram:
Tuyến 11. Stop 14. (3 phút đi bộ qua đường Brunswick St và Moor St)
Tuyến 96. Stop 13. (6 phút đi bộ qua đường Smith St và Moor St)
Tuyến 96. Stop 14. (7 phút đi bộ qua đường Nicholson và Moor St)

