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Postal Address
F8-003, Kingsford Legal Centre, 
UNSW Sydney, NSW 2052

Contact Details
Phone: 02 9385 9566 
Fax: 02 9385 9583 
legal@unsw.edu.au 
klc.unsw.edu.au CR
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ا�ن�ية ا�نو�ن�ية م�ج �نص�ي�ة �ق
م  ة الى مساعدة �ق اذا ك�نت �جحا�ج

�جاال�قصال ل�قر�ق�يب موعد 9385 9566
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ن

�ي م� �ي الطا�بق الأر�ن رود �ن س�ن �ي ك�ن�ن ا�نو�ن�ي �ن ع المركرن ال�ق �ي�ق
اك،  (، أ�نرن )س�يد�ن�ي ام�ة �ن�يوساوث و�يلرن �ي �ب ا�نون �ن م�ب�ن� ال�ق

�قون. موكب ك�نس�ي�ن�ن

اك  ل الر�أ�يس�ي لموكب ا�نرن الل المد�ن  �ن
ن

ام�ة م� ل� ال�ب ل اإ اد�ن
ر�يطة أعاله.  ا لل�ن �قً ام�ة وا�ن�طف �يساًرا و�ن �ثم اسلك مول ال�ب

�بالة رو�ندهوس. ا�نو�ن�ي �ق ل المركرن ال�ق ع مد�ن �ي�ق

ARABIC



ا�ن�ية ا�نو�ن�ية م�ج �نص�ي�ة �ق
ا�نو�ن�ية  رود �نص�ي�ة �ق س�ن �ي ك�ي�ن�ن ا�نو�ن�ي �ن دم المركرن ال�ق �ي�ق

�ي  سر�ية ال� ال�ناس الذي �يسك�نون أو �ي�ملون أو �يدرسون �ن
�ق�ي را�ندو و�بو�ندي. م�نط�ق

ا�نو�ن�ية. صوص م�ظم المور ال�ق ا�نو�ن�ية �ب�ن دم ال�نص�ي�ة ال�ق ا�ن�نا �ن�ق

م�يع أ�ن�اء �ن�يو  �ي �ب ا المساعدة ال� ال�ناس �ن دم ا�يصن و�ن�ق
. ا�يا ال�قم�ي�يرن صن ن �ق

 �ي�ا�نون م�
ن

ساوث و�يلرن الذ�ي�

ط. �ق  طر�يق مواع�يد م�نظمة �ن
ن

�ق�ط� ال�نص�ي�ة ع�

م �بال�قصال �ب�نا ل�قر�ق�يب الموعد. ارة الم�ام�ي �ق لس�قسث

م�يس. لسات ال�نص�ي�ة مساء �يوم ال�ثال�ثاء و�يوم ال�ن د �ب �ق��ق

ا�نون  لسات م�ن�قظمة لل�نص�ي�ة �ول أمور  �ق د �ب ا�ن�نا �ن��ق
. �ة ال�قم�ي�يرن ا�نون ماك�ن ال�مل و �ق

ر ل�نا  ل� المركرن أ�ث�ناء المساء، �ق�قو�ن ور اإ اإذا ل �قس�قطع عل� ال�صن
مواع�يد ا�ث�ناء ال�نهار.

ا�ن�ية ان ال�نص�ي�ة م�ج
ا�ن�ية مة م�ج دمة ال�قر�ج ان �ن

باستطاعتنا مساعدتك ب

امور ال�قم�ي�يرن      	
الك الماد�ية  	 المسث
�قماع�ي 	 مان ال�ب �ات الصن د�ن
 ال�مل 	

ن
�يرال�ادل م� الطرد عن

ا�نون ال�مل 	 ة �بـ�ق رى م�ق�ل�ق الك أ�ن مسث
�ا�يا 	 �ق�و�يض الصن
رطة 	 الك مع السث المسث
ال��نف ال�ا�أل�ي 	
ة وال�قهد�يد 	 ا�ي�ق المصن
�وادث الس�يارات 	
ار 	 �ي�ب الك الإ مسث
رى  	 ا�نو�ن�ية أ�ن سارات �ق اس�ق�ن


