
Burmese - မြန်ြာ 

 
သြစတသတြေးလျန ို င်ငံ တရ ြေးရိုံ ြေးချျုပ် 

 
ခ ို လှုံ ခွင ်တတ င်ြေးခံြူမျ ြေးအ ြေး တရ ြေးမဝင် ထ န်ြေးြ မ်ြေးအကျဥ်ြေးချခခင်ြေးဆ ို င်ရ  လူထို လူတန်ြေးစ ြေးအလ ို က် တရ ြေးစွွဲဆ ို မှု 

 
DBE17 (၎င်ြေး၏ တရ ြေးစွွဲဆ ို တရြေးဆ ို င်ရ  အို ပ်ထ န်ြေးြူ Marie Theresa Arthur) v သြစတသတြေးလျခပည်တထ င်စို  

 
(VID1392 of 2019) 

 
ြတ ပပရမည ်က စစ-  

သင်သည် ဤန ို ို့တစ်စာက ို  အသသအခ ာ ဖတ်ရှုသငို့ ်သည်။  

ဤန ို ို့တစ်စာသည် ယြန်နှစ်ခနိ်ု့က ကျွန်ို ပ်တ ို ို့ သငို့ ်အာား အသကကာင်ားကကာားခ ို့သညို့ ် တရာားရို ားအြှုနှငို့ ်ပတ်သက်သညို့ ် 
အသရားကက ားသသာ သနာက်ဆို ားရသတင်ားမဖစ်သည်။ အဆ ို ပါအြှုြှာ ကသစသကတားလ န ို င်င ရှ  လူဝင်ြှု ကက ားကကပ်သရား 
ထ န်ားသ ြ်ားစခန်ားတွင် ၂၀၁၁ ခို နှစ် ကသဂို တ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့ ် ၂၀၂၀ ခို နှစ် သဖသဖေါ်ဝါရ လ ၂၅ ရက်သနို့အကကာား 
အလို ပ်လို ပ်ရက် နှစ်ရက်ထက်သက ာ်လွနပ်ပ ား ထ န်ားသ ြ်ားအက ဥ်ားခ ခ ခ ို့ ရသူြ ာားအတွက် တရာားစွ ခ ို့ ပါသည်။  

သငို့ ်အသနမဖငို့ ် အဆ ို ပါအြှုနှငို့ ်ပတ်သက်၍ ကျွန်ို ပ်တ ို ို့အာား အသကကာင်ားမပန်ခ ို့ သကာင်ား အသကကာင်ားမပန်ခ ို့ န ို င်သည်။ အကယ်၍ 
သင် အသကကာင်ားြမပန်ခ ို့သညို့ ်တ ို င် ဤန ို ို့တစ်စာသည် သငို့ ်အာား သက်သရာက်ြှုရှ န ို င်သည်။  

တရာားရို ားက အြ နိ်ု့ခ ြှတ်ခ ို့သည်ြှာ ကျွန်ို ပ်တ ို ို့က ဤန ို ို့တစ်စာက ို  သငို့ ်အာား သပားပ ို ို့ရြည်မဖစ်သည် အဘယ်သကကာငို့ ်ဆ ို သသာ် 
တရာားရို ားအြှုက ို  ဆက်ြလို ပ်သတာို့ ရန် အဆ ို ပပမခင်ားသကကာငို့ ်မဖစ်ပါသည်။  

အကယ်၍ ဤန ို ို့တစ်စာနှငို့ ်ပတ်သက်၍ သငို့ ်တွင်သြားစရာြ ာားရှ လျှင် သင် ဥပသေဆ ို င်ရာ အကက ဉာဏ် သတာင်ားခ သငို့ ်သည်။ 
သငို့ ်အသနမဖငို့ ် တရာားရို ားက ို  ြဆက်သွယ်သငို့ ်ပါ။  

သင် အဂဂလ ပ်စာ ြဖတ်တတ်လျှင် သအာက်ပါဝက်ဘ်ဆ ို က်ရှ  “ခ ို လှု ခွငို့ ်သတာင်ားခ သသာလူြ ာားအာား ြတရာား ထ န်ားသ ြ်ား 
အက ဥ်ားခ မခင်ားဆ ို င်ရာ လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် တရာားစွ ဆ ို ြှု” ဟို အဓ ပပါယ်ရသသာ “Unlawful detention of people 
seeking asylum class action” သခါင်ားစဥ်သအာက်တွင် အမခာားဘာသာစာြ ာားမဖငို့ ် ဤန ို ို့တစ်စာက ို  ရရှ န ို င်ပါသည်- 
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-
people-seeking-asylum-class-action/  သင်သည် Maurice Blackburn Lawyers သရှို့သနရို ားအာား ဖို န်ား 1800 930 
956 မဖငို့ ် သ ို ို့ြဟိုတ် အ ားသြားလ် asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au မဖငို့ ် 
ဆက်သွယ်မခင်ားအာားမဖငို့ ်လည်ား သငို့ ်ဘာသာစာမဖငို့ ် န ို ို့တစ်စာ ြ တတ ူတစ်သစာင်က ို  သတာင်ားဆ ို န ို င်ပါသည်။ 
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Burmese - မြန်ြာ 

1. ကျွန်ို ပ် ဤစ က ို  အဘယ်တသက င ် ရရ  တနပါြလွဲ။  

ဤန ို ို့တစ်စာသည် “DBE17” ဟို အြည်ရသသာသူြှ စတင်စွ ဆ ို ခ ို့သညို့ ် တရာားရို ား အြှုတစ်ြှုနှငို့ ်ပတ်သက်၍ ယြန်နှစ်က 
သငို့ ်အာား ကျွန်ို ပ်တ ို ို့ အသကကာင်ားကကာားခ ို့သညို့ ် တရာားရို ားအြှုအသကကာင်ား အသရားကက ားသသာ သနာက်ဆို ားရသတင်ားအခ က်အလက် 
မဖစ်သည်။ ဥပသေအသကကာင်ားရင်ားြ ာားသကကာငို့ ် အဆ ို ပါလူ၏ နာြည်ရင်ားက ို  ကျွန်ို ပ်တ ို ို့ အသို ားြပပန ို င်ပါ။ ထ ို သူသည် အသက် 
၁၈ နှစ်သအာက်အရွယ်မဖစ်သသာသကကာငို့ ် ဤအြှုက ို  သူို့အတွက် သူ၏ တရာားစွ ဆ ို သရားဆ ို င်ရာ အို ပ်ထ န်ားသူ Marie 
Theresa Arthur က စွ ဆ ို ခ ို့သည်။  

အြှုက ို  ကသစသကတားလ န ို င်င  တရာားရို ားခ ျုပ်တွင် စွ ဆ ို သည်။ ၎င်ားသည် ဓနသဟာယ ကသစသကတားလ န ို င်င သတာ် 
(“ကသစသကတားလ န ို င်င  အစ ို ားရ") [(Commonwealth of Australia (the “Australian Government”)] အသပေါ် 
စွ ဆ ို သည်။  

အြှုြှာ “လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် စွ ဆ ို သသာအြှု” မဖစ်သည်။  DbE17 က စွပ်စွ သည်ြှာ သူနှငို့ ် အမခာားလူြ ာား 
(“အို ပ်စို ဝင်မျ ြေး”) သည် ၂၀၁၁ ခို နှစ် ကသဂို တ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့ ် ၂၀၂၀ ခို နှစ် သဖသဖေါ်ဝါရ လ ၂၅ ရက်သနို့အကကာားတွင် 
ကသစသကတားလ န ို င်င  ထ န်ားသ ြ်ားအက ဥ်ားစခန်ား၌ ဖြ်ားဆ ားထ န်ားသ ြ်ားခ ခ ို့ ကကသည်ြှာ ကသစသကတားလ န ို င်င အစ ို ားရြှ 
ဥပသေနှငို့ ်ဆနိ်ု့က င်၍ ထ န်ားသ ြ်ားအက ဥ်ားခ ခ ို့သည်။ သင်သည် ၂၀၁၁ ခို နှစ် ကသဂို တ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့ ် ၂၀၂၀ ခို နှစ် 
သဖသဖေါ်ဝါရ လ ၂၅ ရက်သနို့ အကကာား၌ ကသစသကတားလ န ို င်င  လူဝင်ြှု ကက ားကကပ်သရား ထ န်ားသ ြ်ားသရားစခန်ားတွင် သင် 
ရှ သနန ို င်သသာသကကာငို့ ် ဤန ို ို့တစ်စာက ို  သင် ရရှ သနသည်။ ထ ို ို့သကကာငို့ ် DBE17 စတင်စွ ဆ ို ခ ို့ သသာ လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် 
စွ ဆ ို ြှုတွင် သင်သည် အို ပ်စို ဝင် တစ်သယာက်မဖစ်န ို င်သည်။ 

ဤတရာားရို ားအြှုအသကကာင်ား ‘အို ပ်စို ဝင်မဖစ်လာြညို့ ် အလာားအလာရှ သူြ ာားသ ို ို့ န ို ို့တစ်စာ’ တစ်သစာင်က ို  ယြန်နှစ်က 
သပားပ ို ို့ခ ို့ ပပ ား လက်ခ ရရှ သူအခ  ျု ို့သည် အြှုနှငို့ ်ပတ်သက်၍ Maurice Blackburn က ို ဆက်သွယ်ခ ို့သည်။ အကယ်၍ သင် 
ြဆက်သွယ်ခ ို့သည်တ ို င် ဤန ို ို့တစ်စာသည် သင်နှငို့ ် သင်၏ဥပသေပါအခွငို့ ်အသရားက ို  သက်သရာက်ြှုရှ သကာင်ား ရှ န ို င်သည်။ 
ဤန ို ို့တစ်စာ၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ အြှုနှငို့ ်ပတ်သက်ပပ ား သနာက်ဆို ားရသတင်ားသပားရန်နှငို့ ် အို ပ်စို ဝင်အလာားအလာရှ သူြ ာားက ို  
အသ သပားသည်ြှာ ဥပသေသမပာင်ားလ ြှုသကကာငို့ ် တရာားလ ို မဖစ်သူ DBE17 က အြှုက ို ဆက်လက် ြစွ ဆ ို လ ို သကကာင်ား 
အဆ ို ပပသသာသကကာငို့ ်မဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခို နှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်သနို့တွင် ကသစသကတားလ န ို င်င  တရာားရို ားခ ျုပ်သည် အမခာားအြှုတစ်ြှု မဖစ်သညို့ ် Commonwealth 
of Australia v AJL20 [2021] HCA 21 အြှုက ို  ဆို ားမဖတ်ခ က် ခ ြှတ်ခ ို့သည်။ အဆ ို ပါ တရာားရို ားခ ျုပ်သည် 
ကသစသကတားလ န ို င်င ၌ အမြငို့ ်ဆို ား တရာားရို ားမဖစ်ပပ ား အမခာားသသာ တရာားရို ားအာားလို ားြှာ ဥပသေနှငို့ ်ပတ်သက်၍ အဆ ို ပါ 
တရာားရို ားခ ျုပ်၏ဆို ားမဖတ်ခ က်ြ ာားက ို  လ ို က်နာရြည်မဖစ်သည်။  သ ို ို့သသာ်လည်ား ALJ20 အြှုြှာ ဤအြှုနှငို့ ် 
တစ်သထရာတည်ား ဆင်တူသနသည် ြဟိုတ်သသာ်လည်ား ဤလူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် စွ ဆ ို ြှုတွင် သငို့ ်က ို ယ်စာား 
သတာင်ားခ သညို့ ်က စစ သအာင်မြင်သရားအတွက် အခရာက သညို့ ် ဥပသေဆ ို င်ရာ အမငင်ားပွာားြှုအခ  ျု ို့က ို  သမဖရှင်ားသပားသည်။ 
အဆ ို ပါ ဥပသေအမငင်ားပွာားြှုြ ာားအသပေါ် တရာားရို ားခ ျုပ်၏က  ျုားသကကာင်ားဆင်မခင်မခင်ားနှငို့ ်ဆို  ားမဖတ်ခ က်သည် 
ဤလူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် စွ ဆ ို ြှု သအာင်မြင်သရား၏ အခွငို့ ်အလြ်ားြ ာားက ို  သက်သရာက်ြှုရှ ခ ို့သည်။   တရာားရို ားခ ျုပ်က 
ဆို ားမဖတ်ခ ို့သည်တ ို ို့က ို  စဥ်ားစာားသို ားသပ်ပပ ားသနာက် အဆ ို ပါ လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က်စွ ဆ ို ြှုက ို  ဆက်လက် ြစွ ဆ ို သည်ြှာ 
DBE17 ၏ အက  ျုားမဖစ်ပါသည်ဟို  DBE17 ၏သရှို့သနြ ာားက ဆင်မခင်သို ားသပ်ဆို ားမဖတ်ခ ို့သည်။  ၎င်ားက ို  “ဆက်လက် 
ြစွ ဆ ို သသာအြှု” ဟို သခေါ်ပါသည်။   

သာြန်အာားမဖငို့ ် တစ်စို  တစ်ဥ ားက အြှုက ို  ဆက်လက်ြစွ ဆ ို သတာို့သညို့ ်အခါ ၎င်ားက အမခာားတစ်ဖက်အြှုသည်၏ 
ဥပသေဆ ို င်ရာ စရ တ်ြ ာားက ို  သပားရြည်မဖစ်သည်။ ကသစသကတားလ န ို င်င အစ ို ားရနှငို့ ် သသဘာတူည ခ က်တစ်ရပ်က ို  ရရှ ခ ို့သည်၊ 
၎င်ားြှာ အကယ်၍ အြှုက ို  ဆက်လက် ြစွ ဆ ို သတာို့ ပါက အစ ို ားရအသနမဖငို့ ် DBE17 အသပေါ် တရာားစရ တ် သတာင်ားခ ရန် 
တရာားစွ ဆ ို ြည် ြဟိုတ်ဟို  မဖစ်ပါသည်။ 

လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် တရာားစွ ဆ ို ြှု၏ ဆက်လက် ြစွ ဆ ို သကကာင်ားက ို  တရာားရို ားက အတည်ပပသပားရြည်မဖစ်သည်။ 
DbE17 အသနမဖငို့ ် သူ၏ အဆ ို ပပသညို့ ် ဆက်လက်တရာားြစွ ဆ ို သရားက ို  အတည်ပပသပားရန် တရာားရို ားထ  သတာင်ားခ ရပါြည်။ 
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အကယ်၍ ခွငို့ ်ပပလ ို က်လျှင် ဆ ို လ ို သည်ြှာ လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် စွ ဆ ို ြှုြှာ အဆို ားသတ်သွာားပပ ား ြည်သညို့ ်အို ပ်စို ဝင်ြျှ 
သလ ာ်သကကားရရှ ြည် ြဟိုတ်ပါ။ သင်တ ို ို့သပားရလ ြို့ ်ြည်မဖစ်သညို့ ် ြည်သညို့ ် တရာားစရ တ်ြျှလည်ား ရှ ြည်ြဟိုတ်ပါ။ 

တရာားြဝင် ဖြ်ားဆ ားခ ျုပ်သနှာင်ထာားမခင်ားအတွက် ကသစသကတားလ န ို င်င အစ ို ားရအသပေါ် သင် တရာားစွ ရန် မဖစ်န ို င်သမခရှ ခ ို့ ပပ ား၊ 
ထ ို သ ို ို့တရာားစွ ရန်အတွက် အခ  န်ကနိ်ု့သတ်ခ က်တစ်ခို ခို က ို  ဤတရာားစွ ဆ ို ြှု စွ ဆ ို သနဆ အခ  န်အသတာအတွင်ား 
ဆ ို င်ားင ို့ထာားခ ို့လျှင် ဤလူထို လူတန်ားစာားအလ ို က်စွ ဆ ို ြှုအာား တရာားရို ားြှ ဆက်လက်တရာားြစွ ဆ ို သတာို့ ြည်က ို  
အတည်ပပသပားလ ို က်ပါက အဆ ို ပါ အခ  န်ကနိ်ု့သတ်ထာားမခင်ားြှာ မပန်လည်၍ စတင်ပါသည်။ 

အကယ်၍ ြင်ြည် သြစတသတြေးလျန ို င်ငံအစ ို ြေးရအတပေါ် ြင်က ို ယ်တ ို င် တရ ြေးစွွဲလ ိုလျှင် ြင ်အတနခြင ် ြ ြေးခခ ြေး 
လွတ်လပ်တြ  ဥပတေအသကံဉာဏ် ချက်ချင်ြေးရယူြင ်ြည်။   

2. ကျွန်ို ပ် ဘ လို ပ်ရန်လ ိုအပ်ြနည်ြေး။ 

ဆက်လက် မစွွဲဆ ို ြည ်က စစက ို  ြင် ကန ်ကွက်ြည် မဟိုတ်လျှင် သင် ြည်သညို့ ်အရာြျှလို ပ်ရန် ြလ ို အပ်ပါ။  

အကယ်၍ြင်ြည် ဆက်လက် မစွွဲဆ ို မည ်က စစက ို  အတည်မပပတပြေးရန် တရ ြေးရိုံ ြေးထံ တတ င်ြေးဆ ို လ ိုလျှင် သင် ၂၀၂၁ 
ခို နှစ် န ို ဝင်ဘာလ ၉ ရက်သနို့ ြတ ို င်ြ  လို ပ်ရြည်ြှာ-  

A. သငို့ ်အသနမဖငို့ ် အဆ ို ပါက စစက ို  ကနိ်ု့ကွက်လ ို သကကာင်ားနှငို့ ် အဘယ်သကကာငို့ ်ဆ ို သညို့ ်အသကကာင်ားရင်ားြ ာားက ို  
တင်မပသပားမခင်ားမဖငို့ ် Asylum Seeker Class Action Team, at Level 21, 380 La Trobe Street, 
Melbourne VIC 3000 လ ပ်စာတပ်ပပ ား Maurice Blackburn ထ သ ို ို့ စာမဖငို့ ်သရားသာားထာားသညို့ ် န ို ို့တစ်စာ 
တစ်သစာင်က ို  ပ ို ို့ပါ သ ို ို့ြဟိုတ် asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au သ ို ို့ အ ားသြားလ်ပ ို ို့ပါ။ 
ထ ို ို့ မပင်   

B. ဆက်လက်တရာားြစွ ဆ ို သရားက စစက ို  သင် ကနိ်ု့ကွက်လ ို သကကာင်ားနှငို့ ် အဘယ်သကကာငို့ ်ဆ ို သညို့ ် 
အသကကာင်ားရင်ားြ ာားနှငို့ ်တကွ သင်၏ကနိ်ု့ကွက်ခ က်က ို  သထာက်ခ ြညို့ ် သင် အာားက ို ားအာားထာားပပသသာ 
အသထာက်အထာားနှငို့ ်တကွ သဖာ်မပထာားသညို့ ် စာမဖငို့ ်သရားသာားထာားသသာ တင်သွင်ားလ ာြ ာားက ို  တရာားရို ားသ ို ို့ 
တင်သွင်ားပါ။ ထ ို ို့ မပင်  

C. အဆ ို ပါက စစက ို  အတည်ပပြည် ဟိုတ်/ြဟိုတ် တရာားရို ားခ ျုပ်က စစ်သဆားကကာားနာြညို့ ် ၂၀၂၁ ခို နှစ် န ို ဝင်ဘာလ ၃၀ 
ရက်သနို့ တရာားရို ားကကာားနာြညို့ ်ရို ားခ  န်ားသ ို ို့ တက်သရာက်ပါ (သ ို ို့ြဟိုတ် က ို ယ်စာားလှယ်က ို  သစလွတ်သပားပါ)၊  သင်၏ 
ကနိ်ု့ကွက်ခ က်က ို  သထာက်ခ ြညို့ ် နှုတ်မဖငို့ ်သလျှာက်လ ခ က်ြ ာားက ို  သင် သ ို ို့ြဟိုတ် သင်၏ က ို ယ်စာားလှယ်သည် 
သလျှာက်လ န ို င်ပါသည်။ သက်ဆ ို င်သညို့ ် သရာဂါကပ်သဘားကက ား ပ တ်ပင်ကနိ်ု့သတ်ခ က်ြ ာားနှငို့ ်စပ်လ ဥ်ား၍ 
ဗစ်တ ို ားရ ားယာားမပည်နယ် က န်ားြာသရားအရာရှ ခ ျုပ်၏ ထိုတ်မပန်ထာားသသာ လြ်ားည န်ခ က်ြ ာားအသပေါ်ြူတည်ပပ ား 
တရာားရို ားကကာားနာြှုက ို  သအာက်ပါသနရာတစ်ခို ခို တွင် ကကာားနာပါလ ြို့ ်ြည်-  

Victoria Registry  
Federal Court of Australia  
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building  
305 William Street  
Melbourne VIC 3000  
 
သ ို ို့ြဟိုတ်  
 
Microsoft Teams videoconference ြှတစ်ဆငို့ ် အွန်လ ို င်ား ကကာားနာြှု။ 
 

mailto:asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au
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ဆက်လက်တရာားြစွ ဆ ို သရားက ို  အတည်ြပပသပားရန် အဘယ်သကကာငို့ ် သင် သို ားသပ်သကကာင်ား တရာားရို ားသတာ်က ို  ရှင်ားမပရန် 
သင်နှငို့ ်သငို့ ်က ို ယ်စာားလှယ်သည် ၂၀၂၁ ခို နှစ် န ို ဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်သနို့တွင် အဆင်သငို့ ်လို ပ်ထာားရန် လ ို အပ်ပါြည်။ 
သငို့ ်အသနမဖငို့ ် “က ို ယ်စာား သလျှာက်ထာားသူ” တစ်ဥ ားမဖစ်လာရန်နှငို့ ် လူထို လူတန်ားစာားအလ ို က် စွ ဆ ို ြှုက ို  လက်ဆငို့ ်သမပာင်ား 
စွ ဆ ို ရန် လ ို လာားသည် ဟိုတ်/ြဟိုတ် တရာားရို သတာ်သ ို ို့ အသကကာင်ားကကာားရန်အတွက်လည်ား သင် အဆင်သငို့ ် 
လို ပ်ထာားသငို့ ်သည်။  

အကယ်၍ ြင် လူထို လူတန်ြေးစ ြေးအလ ို က် စွွဲဆ ို မှု၏ အဆ ို ပပထ ြေးတြ  ဆက်လက် မစွွဲဆ ို တရြေးက စစက ို  
ကန ်ကွက်ရန်လ ိုလ ြေးလျှင် ြင် ြ ြေးခခ ြေးလွတ်လပ်တြ  ဥပတေအသကံဉာဏ်ရယူရန် ချက်ချင်ြေးတတ င်ြေးခံြင ်ြည်။ 

3. ြက်ဆ ို င်ြည ် စ ရွက်စ တမ်ြေးမျ ြေး၏ မ တတူမျ ြေးက ို  ြင် မည်ြည ်တနရ ၌ ရရ  န ို င်ြနည်ြေး။  

သက်ဆ ို င်ရာ စာရွက်စာတြ်ားြ ာား၊ သတာင်ားခ ခ က် အဆ ို လ ာ အပါအဝင်နှငို့ ်တကွ သခ ပလ ာက ို  သအာက်ပါနည်ားအာားမဖငို့ ် 
ရရှ န ို င်သည် -  

A. ဝက်ဘ်ဆ ို က် https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-
actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/; ြှ သေါင်ားလို ေ်ဆွ ယူမခင်ားမဖငို့ ် 
ရရှ န ို င်ပါသည်။  

B. Maurice Blackburn Lawyers ရို ားခန်ားြ ာားအနက်တစ်ခို တွင် န နက် ၉ နာရ ြှ ညသန ၅ နာရ အကကာား 
စစ်သဆားဖတ်ရှုမခင်ား၊ အကယ်၍ သက်ဆ ို င်ရာ တည်သနရာ၏ သရာဂါကပ်သဘားကက ား ကနိ်ု့သတ်ခ က်ြ ာားက 
ခွငို့ ်ပပလျှင်မဖစ်သည်၊ ဆက်သွယ်ရြညို့ ် အသသားစ တ်အခ က်ြ ာားက ို  ဝက်ဘ်ဆ ို က် 
www.mauriceblackburn.com.au တွင်ရရှ န ို င်ပါသည် သ ို ို့ြဟိုတ် ဖို န်ား 1800 930 956 က ို ဆက်မခင်ားမဖငို့ ် 
ရရှ န ို င်ပါသည်။  

C. ဗဟ ို တရာားရို ား၏ ခရ ို င်ြှတ်တြ်ားရို ားက ို  (ဆက်သွယ်ရြညို့ ် အသသားစ တ်က ို  www.fedcourt.gov.au ြှရရှ န ို င်သည်) 
ဆက်သွယ်ပပ ား ထ ို က်သငို့ ်သသာ ကကညို့ ်ရှုစစ်သဆားခသပားမခင်ားမဖငို့ ် ရရှ န ို င်ပါသည်၊ သ ို ို့ြဟိုတ်  

D. ၎င်ားတ ို ို့က ို  ဗဟ ို တရာားရို ား ဝက်ဘ်ဆ ို က် https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-
actions/class-actions တွင် ကကညို့ ်ရှုစစ်သဆားမခင်ားမဖငို့ ် ရရှ န ို င်ပါသည်။  

သက ားဇူားပပ၍ အထက်ပါ က စစြ ာားက ို  အသသအခ ာ စဥ်ားစာားပါ။ အကယ်၍ သင် တစ်စို  တစ်ရာြသသခ ာလျှင် သင် Maurice 
Blackburn Lawyers က ို  ဖို န်ား 1800 930 956 က ို ဆက်သွယ်သငို့ ်သည် သ ို ို့ြဟိုတ် အ ားသြားလ် 
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au; က ို ဆက်သွယ်သငို့ ်သည် သ ို ို့ြဟိုတ် သငို့ ် က ို ယ်ပ ို င် ဥပသေ 
အကက ဉာဏ် သတာင်ားခ သငို့ ်သည်။ သငို့ ်အသနမဖငို့ ် ဆို ားမဖတ်ခ က်ခ ြှတ်ရန် ြကကနိ်ု့ကကာသငို့ ်ပါ။ 

https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/
http://www.fedcourt.gov.au/
https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-actions/class-actions
https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-actions/class-actions

