Dịch vụ Luật pháp cho Phụ nữ Victoria (WLSV) là một tổ chức bất vụ lợi hoạt động trên toàn
tiểu bang, cung cấp miễn phí và bảo mật các thông tin về luật pháp, cố vấn, giới thiệu và
biện hộ cho phụ nữ tại Victoria.
WLSV chuyên môn về các vấn đề liên quan đến việc gãy đổ gia đình và bạo hành đối với
phụ nữ.
WLSV có thể giúp phụ nữ trong các vấn đề như:
•

Ly thân và ly dị

•

Con cái sống chung và thời gian chia xẻ với cha mẹ (đôi khi còn được gọi là “quyền
nuôi con và thăm viếng” hoặc “cư ngụ và liên lạc”)

•

Phân chia tài sản sau khi ly thân

•

Bảo vệ tình trạng bị bạo hành trong gia đình và bị theo dõi (án lệnh can thiệp)

•

Đơn xin giúp đỡ cho nạn nhân tội phạm.

Bước đầu tiên để được giúp đỡ là gọi điện thoại cho Đường dây Cố vấn Pháp luật.
Đường dây Cố vấn Pháp luật
Khi gọi điện thoại cho Đường dây Cố vấn Pháp luật, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp
lý của mình và sẽ được cố vấn nhiều giải pháp khả hữu để giải quyết.
Nếu cần người thông ngôn, xin bạn cho chúng tôi biết tên họ, ngôn ngữ bạn nói và số điện
thoại của bạn để chúng tôi có thể liên lạc lại sau. Tùy theo trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ
gọi điện thoại lại cho bạn với người thông ngôn hoặc sắp xếp một buổi hẹn để gặp bạn.
WLSV sẽ sắp xếp người thông ngôn và bạn không tốn kém gì cả.
Giờ làm việc
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm

10 giờ sáng – 1 giờ trưa
6 giờ 30 chiều – 8 giờ 30 tối
2 giờ trưa – 5 giờ chiều
6 giờ 30 chiều – 8 giờ 30 tối

Điện thoại: 9642 0877 (cho vùng nội thành) hoặc 1800 133 302 (cho vùng thôn quê)
Làm thế nào để đến Dịch vụ Luật pháp cho Phụ nữ Victoria
Các trạm xe lửa:
Những trạm xe Tram:
Trạm xe buýt gần nhất:

Flagstaff hoặc Tổng trạm Melbourne Central
Góc đường Bourke Street và Elizabeth Street hoặc góc đường
Bourke Street và Queen Street
Góc đường Lonsdale Street và đường Queen Street

Có lối đi dành cho người khuyết tật

