
Serbian

Имам

Има више начина на  
које можемо да вам 

помогнемо

  Да ли вам је 
       потребна  
 помоћ око ваших  
правних проблема?

се са
Разилазим

партнером
проблема
са новцем

Не осећам се безбедно 
ради насиља у кући

Правна служба (Victoria Legal Aid)
би могла да плати за адвоката да 
вам помогне, ако имате ниско 
примање или примате накнаду

Наручите бесплатне 
књижице за помоћ у вези 
разумевања закона

Раскид везе
Проблем са полицијом

Праведно понашање према вама

Одлажење на суд
Брига око новца

Ми можемо да вам помогнемо да разумете ваша права и како закон функционише

Назовите нас како бисте 
сазнали више.

Посетите  
www.legalaid.vic.gov.au  
за информације у вези закона

Не можемо да се договоримо  
где ће наша деца да живе

Желим да знам шта закон 
каже у вези подршке за 
децу и родитељства

Не могу да платим 
станарину и  
терају ме из  
стана

Имам проблема кад се 
бавим Centrelink-ом

Незапослен сам и 
имам дуг

1300 792 387 или (03) 9269 0332 Српскиwww.legalaid.vic.gov.au
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Ми можемо да  
вам помогнемо

    Праведно 
понашање 

према вама

Имам
проблема

са полицијом

Морам да

Бесплатне  
правне 
информације 
преко телефона

идем на суд
Може да вам буде тешко да 
сами разумете закон и правни 
систем 

Од понедељка до петка 8.45 ујутро до 
5.15 после подне

Назовите преводилачку службу 
(Translating and Interpreting Service) 
на 131 450 и замолите их да вас 
повежу са нама

Користите National Relay Service 
да нас назовете ако имате 
проблем са слухом или  
говорну ману

Да ли може Victoria 
Legal Aid да  
ми помогне?

Не разумем шта ће де се деси

Која су моја права?

Ја сам избеглица и 
збуњен сам око тога где 
да тражим помоћ

Victoria Legal Aid може да 
вам помогне са бесплатним и 
поверљивим информацијама 
о закону

Ухапшен сам

Не могу да платим 
адвоката

Имам душевну болест и желим 
да разумем своја права

Врше дискриминацију против  
мене ради моје онеспособљености

Ми можемо да вам помогнемо да разумете ваша права и како закон функционише www.legalaid.vic.gov.au1300 792 387 или (03) 9269 0332 Српски

1300 792 387  
или (03) 9269 0332 Српски


