أقوى.
آمن.
أفضل.

من أجل حياة أفضل عن طريق
التمثيل القانوين والدعم واملنارصة.

كيفية الحصول عىل املساعدة

نحن هنا لنساعدك .اتصل بنا وسيقوم أحد أعضاء فريق خدمة
العمالء لدينا مبراجعة حالتك ويرى كيف ميكننا مساعدتك.

خط االستالم واالستشارة

مفتوح من  9صبا ًحا حتى  5مسا ًء ،من االثنني إىل
الجمعة

02 6257 4377
1800 634 669

ما الخدمات التي نقدمها؟

ميكننا تقديم معلومات حول اإلجراءات القانونية واالستشارات
القانونية ملساعدتك يف اتخاذ الخطوة التالية يف حل مشكلتك
القانونية.

ميكننا أيضً ا متثيلك يف املفاوضات والوساطة ويف
املحاكم  /الهيئات القضائية لحل مشكلتك.

خدمات الرتجمة

إذا ِ
كنت ال تتحدثني اإلنجليزية ،فريجى االتصال بـ  TISعىل
 .131 450سيساعدك مرتجم فوري يف االتصال بخدمتنا
والتواصل معنا.

نحن متخصصون يف الخدمات القانونية
للنساء يف إقليم العاصمة األسرتالية
ميكننا املساعدة يف:
• الطالق واالنفصال
• الرتتيبات الخاصة باألطفال وتقسيم املمتلكات بعد
االنفصال
• العنف املنزيل واألرسي
• التواصل مع حامية الطفل
• املشاكل يف العمل
• التمييز
• املساعدة املالية لضحايا الجرائم
نحن ندرك ِ
أنك قد تحتاجني إىل أكرث من استشارة قانونية
التخاذ الخطوة التالية ،لذلك لدينا أيضً ا فريق من األخصائيني
االجتامعيني ومدير حالة السكان األصليني لدعمك.

خدماتنا مجانية

خدماتنا
قانون األرسة

نقدم االستشارات واملساعدة فيام يتعلق بالطالق واالنفصال
واألطفال واملمتلكات.
نحن ندرك كيف يؤثر العنف املنزيل واألرسي عىل ظروف املرأة
واملسائل القانونية.
نحن ندعم السيدات لتأمني الرتتيبات اآلمنة لرعاية األطفال
والتقسيم العادل لألصول وااللتزامات بعد االنفصال.
كام نساعد النساء اللوايت يفكرن يف االنفصال لفهم اإلجراءات
القانونية واستحقاقاتهن.

العناية والحامية

نحن نساعد النساء يف املراحل األوىل من خدمات الرعاية
والحامية مع أرسهن .ونقدم املشورة واملساعدة القانونية
للسيدات ليك يفهمن اإلجراءات ويعرفن حقوقهن لضامن أن
تكون العمليات عادلة وشفافة.
نهدف إىل دعم قرارات أفضل والحفاظ عىل اتصال األطفال
بأرسهم أو أقاربهم حيثام أمكن ذلك.

التمييز يف العمل

نحن نساعد النساء عىل إنفاذ حقوقهن واستحقاقاتهن يف
العمل ،مبا يف ذلك الحصول عىل إجازة األمومة وترتيبات العمل
املرنة والحق يف التحرر من التمييز والتحرش الجنيس.
ميكننا أيضً ا مساعدة النساء اللوايت عوملن بشكل غري عادل
يف العمل أو املدرسة أو من قبل مقدم الخدمة بسبب أحد
الخواص املحمية التي تشمل الجنس أو العرق أو اإلعاقة أو
التوجه الجنيس أو العمر.

الطالق

يحتوي املركز عىل عيادة طالق متخصصة تقدم املشورة
والتمثيل للنساء الاليت ينتمني لخلفيات متنوعة ثقاف ًيا ولغويًا
وتسعني للطالق.
ميكننا مساعدتك إذا كان زوجك السابق يعيش يف الخارج أو
إذا ِ
كنت ال تعرفني مكانه ،وإذا كان زواجك قد تم يف بلد غري
أسرتاليا وإذا كان عقد زواجك بلغة غري اإلنجليزية.
ميكننا املساعدة يف صياغة طلب الطالق ،وتقديم الطلب
للطرف اآلخر ،ومتثيلك يف جلسة االستامع باملحكمة بشأن
الطالق.

هل تحتاج إىل املزيد من املعلومات؟

هناك املزيد من املعلومات عىل موقعنا اإللكرتوين حول ما
نقوم به وكيفية الحصول عىل املساعدة ،باإلضافة إىل معلومات
وموارد حول القضايا القانونية التي تؤثر عىل املرأة.

wlc.org.au

طريقة عملنا

يعمل محامونا مع فريق من األخصائيني االجتامعيني ومع مدير
قضايا السكان األصليني ليتمكنوا من دعمك يف مجاالت متنوعة
وملساعدتك يف حل مشكلتك القانونية.

ميكننا مساعدتك يف التخطيط للسالمة ،والتواصل مع
الخدمات األخرى واملنارصة لدعم وصولك إىل املستحقات.
نحن نقدم خدمة مرنة ،يسهل الوصول إليها  -تحدث إلينا
عام ستحتاج إليه لتتمكن من الوصول إىل خدماتنا.

يقر املركز باألوصياء التقليديني عىل األرايض التي نعمل عليها .نحن
ندرك أن هذه األرض مل يتم التنازل عنها أبدً ا.
نعرب عن احرتامنا لكبار السن يف املايض والحارض ،وألطفال السكان
األصليني وسكان جزر مضيق توريس وقادة املستقبل ألنهم يحتفظون
بذكريات وتقاليد وثقافة وآمال شعوب األمم األوىل.
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