Video: AVOs and LGBTIQ+
Communities: Legal
Information resource
Disclaimer
The information in this
video is a general guide to
the law and does not
constitute legal advice.
Please watch the end of
this video for the full
disclaimer.
If you are experiencing
domestic violence and
need help, call one of
these numbers:
Emergency
000
1800 Respect
1800 737 732
NSW Domestic Violence
Line
1800 65 64 63
R&DVSA LGBTIQ+ Violence
Service
1800 497 212
Disclaimer
This video contains legal
information. It is not legal
advice and should not be
used as such. We strongly
recommend that you seek
legal advice about your
individual circumstances.
If you live in the Inner
Sydney area, you can
contact ICLC on 02 9332
1966 to arrange a free
advice appointment or
referral. We also run a
state-wide legal service for
LGBTIQ+ people.
This video has been
produced by the Inner City
Legal Centre with the

Video: AVO และชุมชน LGBTIQ+
คำประกำศกำรปฏิเสธควำมร ับผิดชอบ
้ นคำแนะแนวทำงทั่วไปเกียวกั
่
ข ้อมูลในวิดโี อนี เป็
บกฎหมำย
และไม่ถอ
ื ว่ำเป็ นคำแนะนำด ้ำนกฎหมำย
้
่ จะได
่่
โปรดดูวด
ิ โี อนี จนจบเพื
อที
้ทรำบคำประกำศกำรปฏิเสธควำมร ับผิ
ดชอบครบถ ้วน
หำกคุณกำลังประสบควำมรุนแรงในบ ้ำนและต ้องกำรควำมช่วยเหลือ
โปรดโทรหมำยเลขหนึ่ งหมำยเลขใดในจำนวนหมำยเลขเหล่ำนี :้
ฉุ กเฉิ น
000
1800 เรสเป็ คต ์ (1800 Respect)
1800 737 732
สำยควำมรุนแรงในบ ้ำนนิ วเซำท ์เวลส ์ (NSW Domestic Violence
Line)
1800 65 64 63
่
บริกำรให ้คำปรึกษำเกียวกั
บควำมรุนแรง R&DVSA LGBTIQ+
1800 497 212
คำประกำศกำรปฏิเสธควำมร ับผิดชอบ
้
วิดโี อนี บรรจุ
ข ้อมูลด ้ำนกฎหมำย
ไม่ใช่คำแนะนำด ้ำนกฎหมำยและไม่ควรนำไปใช ้เช่นนั้น
่
เรำขอแนะนำอย่ำงจริงจังให ้คุณขอคำแนะนำด ้ำนกฎหมำยเกียวกั
บสถ
่ี ดขึนกั
้ บคุณโดยเฉพำะ
ำนกำรณ์ทเกิ

หำกคุณพำนักอยู่ในนครซิดนี ย ์ตอนใน คุณสำมำรถติดต่อ ICLC
่
ได ้ทีหมำยเลข
02
9332
1966
่ ดทำวันนัดขอร ับคำแนะนำหรือกำรส่งตัวฟรี
เพือจั
นอกจำกนั้น
เรำยังให ้บริกำรด ้ำนกฎหมำยทั่วร ัฐสำหร ับกลุ่มคน
LGBTIQ
่
+ทัวไปด ้วย

้ ดทำโดยศูนย ์กฎหมำยในเมืองตอนในโดยได ้ร ับควำมช่วยเหลื
วิดโี อนี จั
อด ้ำนกำรเงินจำกนครซิดนี ย ์

financial assistance of the
City of Sydney
For additional resources
you can visit
www.sayitoutloud.org.au

่ ม คุณสำมำรถดูได ้ที่
สำหร ับทร ัพยำกรเพิมเติ

www.sayitoutloud.org.au

