Εχω
Οικονομικά
προβλήματα
Είμαι άνεργος
και βάζω χρέη
Εχω προβλήματα
όταν αποτείνομαι στο
Centrelink
Δε μπορώ να
πληρώσω το
ενοίκιό μου και
μου κάνουν έξωση

Βιώνω
διάλυση
σχέσης
Δεν αισθάνομαι ασφαλής
εξ αιτίας βίας στο σπίτι
Δε μπορούμε να
καταλήξουμε που θα
μένουν τα παιδιά μας
Χρειάζομαι να ξέρω τι λέει
ο νόμος για διατροφή και
γονική φροντίδα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τα δικαιώματά σας και πως εφαρμόζονται οι νόμοι

Greek
Διάλυση σχέσης
Προβλήματα με την αστυνομία
Σωστή μεταχείριση

Περισσότεροι τρόποι
που μπορούμε να
σας βοηθήσουμε
Το Legal Aid ίσως να μπορέσει να
πληρώσει έναν δικηγόρο να σας
βοηθήσει, αν έχετε χαμηλό εισόδημα
ή παίρνετε κάποιο επίδομα
Τηλεφωνείστε μας για να
μάθετε περισσότερα
www.legalaid.vic.gov.au

Επισκεφτείτε το
www.legalaid.vic.gov.au
για πληροφορίες σχετικά
με το νόμο
Παραγγείλετε τα δωρεάν
μας βιβλιάρια που θα σας
βοηθήσουν να καταλάβετε
τους νόμους

1300 792 387 ή (03) 9269 0167 Ελληvικά

Χρειάζεστε
βοήθεια με τα
νομικά σας προβλήματα;
Πηγαίνοντας στο δικαστήριο
Οικονομικά προβλήματα

Οι νόμοι και το νομικό σύστημα
μπορεί να είναι δύσκολο να τα
καταλάβετε μόνοι σας

Μπορούμε να
σας βοηθήσουμε
Το Victoria Legal Aid μπορεί
να σας βοηθήσει με δωρεάν,
εμπιστευτικές πληροφορίες για
το νόμο

Σας
μεταχειρίζονται
καλά

Με έχουν συλλάβει

Μου έκαναν διακρίσεις
εξ αιτίας της ανικανότητάς μου
Εχω πνευματική ασθένεια και
θέλω να καταλαβαίνω τα
δικαιώματά μου
Είμαι πρόσφυγας και δεν
ξέρω που να ζητήσω
βοήθεια

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τα δικαιώματά σας και πως εφαρμόζονται οι νόμοι

Εχω
προβλήματα με
την αστυνομία
Τι δικαιώματα έχω;

1300 792 387 ή (03) 9269 0167 Ελληvικά

Πρέπει
να πάω στο
δικαστήριο
Δεν καταλαβαίνω τι θα γίνει
Δεν έχω τη δυνατότητα
να πάρω δικηγόρο
Μπορεί να με βοηθήσει
το Victoria
Legal Aid;

www.legalaid.vic.gov.au

Για δωρεάν
νομικές πληροφορίες
από το τηλέφωνο
1300 792 387
ή (03) 9269 0167 Ελληvικά
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις
8.45 πμ μέχρι τις 5.15 μμ
Τηλεφωνείστε στην Translating
and Interpreting Service στο
131 450 και ζητείστε να σας
συνδέσουν μαζί μας
Χρησιμοποιήσετε την National
Relay Service για να μας
τηλωνήσετε άν έχετε προβλήματα
ακοής ή ομιλίας
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