Sinhalese - සිංහල

ඉවත්කරගැනීමේ දැන්වීම
ඕස්මේලියාවේමඉ ඉ උ ාසේය ව
නීතිය මරෝධීව රඳවේ තබේමගන සිටින පුද්ගඋයින් ය සින් සරණේගත කණ්ඩේවේ
ක්රිවේවක් මවනුමවන් කරන නීතිමව කටයුත්තකට මැදි ත්වීම
DBE17 (ඔහුමේ නීතිමව භේරකරු Marie Theresa Arthur) එමරහිව ඕස්ට්මේලියාවේනු
ආණ්ඩුව
(2019 මේ VID1392)

අවධේනව:
ඔබ මෙෙ දැන්වීෙ ප්රමශමමෙන් ියවියව ුතුයි.
වැඩකරන දින මදකක් මහෝ ඊට වඩා ඔබ ඕස්මේලියාවාමශ 2011 අමගෝස්තු 27 ස 2020
මෙබරවේරි 25 අතර කාලමේ රඳවා තබාමෙන සටිවානම් ඔබ සහ ඔමේ කාලමවහි
සිංක්රෙනිකි.න් රඳවා තබාෙත් ස්ථානමවහි සටි අනිකුත් පුද්ෙලි.න් සඳහා උසාිය
නඩුවක් ආරම්භ කර ඇත
ඔබ මෙෙ නඩුව මවනුමවන් මෙනී සටීෙට උවෙනාදැි. ඔබ තීරණව ියරීෙට අවමය නිසා
උසාියව නිවෙකළ මෙෙ මතොරුයරු අෙ ඔබට එවන්මනමු
ඔබට මෙෙ දැන්වීෙ පිළිබඳව ප්රම්ණ ිබමේනම් ඔබ නීිබ උෙමදස් ලබාෙත ුතති. ඔබ
උසාියවට කතා මනොකඋ ුතුයි.
ඔබ ඉිංග්රීස ියවවන්මන් නැිබනම්, මෙෙ දැන්වීෙ අමනකුත් භාෂා වලියාන් ලබාෙතහැිය ෙහත සඳහන්
"නීිබියමරෝධීව රඳවා තබාමෙන සටින පුද්ෙලි.න් ියසන් සරණාෙත එකුයවක් මවනුමවන් කරන
නීිබෙව කටුතත්තකට ෙැදිහත්වීෙ" වටමතහි ඇිබ https://www.mauriceblackburn.com.au/classactions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/

අන්තර් ජාලවට පිියමසන්න එමසේෙ ඔබට මෙෙ දැන්වීමෙහි ඔමේ භාෂාමවන් ඇිබ මකොපිවක් දුරකථන
අිංක 1800 930 956 කතාකර Maurice Blackburn Lawyers සම්බන්ධ කරෙැනීමෙන් මහෝ
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au ඊමම්ල් කර මහෝ ඉල්ලා සටින්න.
1. මට මමව උැමබන්මන් ඇයි?
මෙෙ දැන්වීෙ උසාිය නඩුවක් ෙැන වන අතර එව ෙටන්ෙනු ලැබුමශ " DBE17 " නමින් හඳුන්වන
පුද්ෙලවා ියසන්ව නීිබෙව මහේුය ෙත අෙට ඔහුමේ නිවෙ නෙ ොියච්චි කල මනොහැක ඔහුමේ වවස
අවුරුදු 18 ට ෙහල වන නිසා ඔහු මවනුමවන් මෙෙ නඩුව ෙටන්ෙත්මත් ඔහුමේ නීිබෙව භාරකරු Marie
Theresa Arthur ියසන්ව
නඩුව ඕස්මේලියාවාමශ ඉහල උසාියමවහි ිබමේ එව ඕස්මේලියාවාමශ ආණ්ඩුවට එමරහිවව (the
“Australian Government”).
DBE17 ෙවසා සටිනවා ඔහු සහ ඔහුමේ මිනිසුන් ("group members ") ඕස්මේලියාවාමශ
සිංක්රෙනකි.න් රඳවා තබාෙත් ස්ථානමවහි 0111 අමෙෝස්ුය 0 සහ 0101 මෙබරවාි  0 අතර කාලමේ

ඕස්මේලියාවානු ආණ්ඩුව ියසන් කල නීිබියමරෝධී රඳවා තබා ෙැනීෙක් බවට ඔබට මෙෙ දැන්වීෙ
ලැමබන්මන් ඔබ 0111 අමෙෝස්ුය 0 සහ 0101 මෙබරවාි  0 අතර කාලමේ ඕස්මේලියාවාමශ
සිංක්රෙනකි.න් රඳවා තබාෙත් ස්ථානමවහි ඔබ සටිව නිසා මවන්නට හැියව එෙනිසා ඔබ කණ්ඩාවම්
සාොජිකමවක් ියව හැියව

2. ඕස්ට්මේලියාවේනු නීති ෙද්ධතිව
ඕස්ට්මර්ලියාවානු නීිබ ෙද්ධිබව පුද්ෙලමවකුට (ඉල්ලුේකරුමවක්) උසාිය නඩුවක් ආරම්භ කරන්න
ඉඩමදනවා මවනත් පුද්ෙලමවකුට, මකොම්ෙැණිවකට මහෝ ආණ්ඩුවට (වගාත්තරකරුමවක්) ියරුද්ධව
මුල්වෙව වන්දිවක් සඳහා, ඉල්ලුම්කරු ියම්වාස කරනවානම් වෙඋත්තරකරු ියසන් ියසවම් ුයවාල
ියරීෙක් මහෝ අලාභවක් සදුකර ිබබීෙ නිසා ඔහු මහෝ ඇව පීඩා ියඳ ිබමබන බවට, සහ වෙ උත්තරකරුට
ියරුද්ධව ඉල්ලුම්කරුමේ හිමිකම් සහ ෙැමිණිලියා සඳහා නිස ෙදනෙක් ඇිබ බවට.
ඕස්ට්මර්ලියාවාමශ සවලුෙ උසාිය ොර්ලියාමම්න්ුයමවන් සහ ොර්ලියාමම්න්ුය සාොජිකි.න්මෙන් නිදහස්ව.
උසාියවලට ඔවුන් අනුෙෙනව කරන ෙටිොටි සඳහා ෙැහැදිලියා නීිබ ඇත. මෙවට සාක්ිය පිලියාමවල ියරීෙ
සඳහා නීිබ සහ නීිබවට අනුව උසාිය නඩුවක් තීරණව ියරීෙ පිණිස එෙ සාක්ියවලට නීිබ මුලධර්ෙ
මවොදාෙැනීෙත් ඇුයලත්ව.

3. කණ්ඩේවේ ක්රිවේව වනු කුමක්ද?
මෙෙ උසාිය නඩුව "කණ්ඩේවේ ක්රිවේවකි". කණ්ඩාවම් ක්ි වාවක් වනු එක් පුද්ෙලමවක් ියසන් (ඒ
ඉල්ලුම්කරු මවි.) මිනිසුන් කණ්ඩාවෙක් සඳහා (ඒ කණ්ඩාවම් සාොජිකි.න් මවි.) තවත්
පුද්ෙලමවකුට මහෝ ආවතනවකට (ඒ වෙඋත්තරකරු මවි.) ියරුද්ධව ෙටන්මෙන ඇිබ උසාිය නඩුවිය.
කණ්ඩාවම් ක්ි වාවක , ඉල්ලුම්කරුට සහ කණ්ඩාවමම් සාොජිකි.න්ට වෙඋත්තරකරුට ියරුද්ධව
සොන හිමිකම් මහෝ ෙැමිණිළි ිබමේ.

4. කණ්ඩේවේ ක්රිවේව කුමක් ගැනද?
මෙෙ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමශ , ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුව ියසන් පුරවැසවන් මනොවන නීිබ ියමරෝධී රඳවා
තබාෙැනීෙ නීත්වානුකූල වැි. DBE17 ෙවසි. මෙමසේනම් ෙෙණක් :
1) අරමුණු සඳහා හැෙ අවස්ථාමශෙ රඳවා තබාෙැනීෙ:
a) ඕස්ට්මර්ලියාවාමවන් ඉවත්ියරීෙ, කලාපීව සැකසුම් රටකට ඉවත්ියරීෙ ඇුයළුව (මම්
අවස්ථාමශ නාරු, නැත්නම් ෙැපුවා නිශ ගිනිවා);
b) වීසා එකක් සඳහා ඉල්ලුම් ෙත්රවක් ලැබීෙ, ියෙර්මනව ියරීෙ සහ තීරණව ියරීමෙන් නීිබ
ියමරෝධී පුරවැසවන් මනොමවන පුද්ෙලි.න්ට ඕස්ට්මර්ලියාවාවට ඇුයළුවීෙට සහ නැවතීෙට
අවසර ෙ: මහෝ
c) වීසා එකක් සඳහා වලිංගු ඉල්ලුම් ෙත්රවකට අවසර ෙට තීරණව ියරීෙ
2) රඳවා තබාෙැනීමම් අදාල අරමුණ ඉටුියරීෙට හැියවාව ිබබීෙ
3) රඳවා තබාෙැනීමම් අදාල අරමුණ හැෙ ියටෙ සාධාරණ මලස ප්රාමවෝගිකව කරමෙන වාෙට
කටුතුය ියරීෙ
ඔහු සහ කණ්ඩාවමම් සාොජිකවන්ව ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුව ියසන් අදාල මහේුය එකකට මහෝ මදකට
නීිබියමරෝධීව රඳවා තබාමෙන සටිබවට DBE17 ප්රකාම කරි.:
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a) DBE17 සහ එෙ කණ්ඩාවම් සාොජිකවන් ඕස්ට්මර්ලියාවාවට ෙැමිණිමේ 2012 අමෙෝස්ුය 12
මවනිදාට ෙසුව සහ නාරු සහ ෙැපුවා නිශ ගිනිවාවලට මෙනවාෙට අවම්වවුනත් නීිබියමරෝධීව
තබාමෙන ඇත්මත් එක්මකෝ:

i.

එෙ පුද්ෙලි.න් එෙ ස්ථානවලට රැමෙනවාෙ සාධාරණ මලස ප්රාමවෝගික මහෝ ඉටු
ියරීෙට හැියවාවක් මනොවීෙ; මහෝ

ii.

පුද්ෙලි.න් එෙ ස්ථානවලට රැමෙන මෙොස් ිබබුනත් ඉතා ඉක්ෙනින් සාධාරණ මලස
ප්රාමවෝගිකව මනොවීෙ

b) ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුව DBE17 ට සහ කණ්ඩාවම් සාොජිකවන්ට ඕස්ට්මර්ලියාවාමශ රැඳී
සටීෙට වීසා ලබා ෙ සඳහා තීරණව ියරීෙට දිගු කාලවක් මෙන ඇත.
DBE17 සහ කණ්ඩාවම් සාොජිකවන් නීිබ ියමරෝධීව රඳවා තබාෙත්බවට සහ කණ්ඩාවම් ක්ි වාව
ොලනව කල බවට ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුව එකඟ මනොමවි..
5. ඔබ කණ්ඩේවේ සේමේජිකමවක්ද?
ඔබ කණ්ඩාවම් සාොජිකමවක් ඔබ:
a) ඕස්ට්මර්ලියාවාමශ ප්රමද්මවල මහෝ ඕනෑෙ ප්රමද්මවක 2011 අමෙෝස්ුය 27 සහ 2020
මෙබරවාි  25 අතර කාලමේ වැඩකරන දින මදකකට වඩා ආෙෙන රැඳවුම් ස්ථානවක
රඳවාමෙන සටිමේනම්.

b) ඔමේ ඕස්ට්මර්ලියාවානු වීසා අවලිංගුවූ නිසා රඳවාමෙන මනොසටිවානම්.

c) මනොගිවානම්, ඕස්ට්මර්ලියාවාවට ෙැමිණි ෙසු ඕනෑෙ මවලාවක, ස්මශච්ඡාමවන් ඔමේ උෙන් රටට
මහෝ ඕස්ට්මර්ලියාවාවට ෙැමිණීෙට මෙර ෙදිිංචිවී සටි ඕනෑෙ රටකට නැවත මනොගිවානම්.

d) 2011 අමෙෝස්ුය 27 සට ඕනෑෙ මවලාවක ඕස්ට්මර්ලියාවාමවන් ඔමේ උෙන් රටට මහෝ ඔබ
ෙදිිංචිවී සටි මවනත් ඕනෑෙ රටකට ඉවත් මනොකර සටීෙ සහ නැවත ඕස්ට්මර්ලියාවාවට ෙැමිණ
මනොසටීෙ;

e) ඔබමේ වීසා කල් ඉකුත්වූ නිසා රඳවා තබා මනොමෙන සටීෙ සහ ඔබ වලිංගු වීසා එකක්
මනොෙැිබව ඕස්ට්මර්ලියාවාමශ නතර මනොවී සටීෙ, ඔබට ෙසුව ආරක්ෂණ වීසා එකක් ප්රදානව
ියරීෙක් හැමරන්නට;

f) ියසෙ අවස්ථාවක, ඔබට, the Australian Security Intelligence Organisation Act 1979
(Cth) වටමත් අහිතකර ආරක්ෂක තක්මසේරුවක් මනොලැබුමන්නම්.
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ඔබට සහිබක නැිබනම් ඔබ කණ්ඩාවම් සාොජිකමවක්ද නැද්ද ියවලා, ඔබ Maurice Blackburn
නීිබඥවරුන්
1800 930 965
අිංකමවන්
මහෝ
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au ඊමම්ලමවන් සම්බන්ධ කරමෙන ප්රොද
මනොවී ඔමේ නීිබ උෙමදස් ලබාෙන්න.

6. මම කණ්ඩේවේ සේමේජිකමවක් ස මට කණ්ඩේවේ ක්රිවේමවහි රැඳී සිටීමට අවශ්වයි - මම කුමක්
කඋයුතුද?
ඔබට කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි රැඳී සටීෙට අවම්ව නම් දැන්ෙෙ ඔබ ියසමදවක් ියරීෙට අවම්ව නැත.
මකමසේ මවතත්, ඔබට හැියි. ඔබව සම්බන්ධ කරෙතහැිය ියස්තර Maurice Blackburn Lawyers’ මවේ
අඩියමේ, DBE17 මවනුමවන් නීිබඥවරුන් හමුවී, https://www.mauriceblackburn.com.au/classactions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/

ලියාවාෙදිිංචි මවන්නට. මෙෙගින් කණ්ඩාවම් ක්ි වාව ෙැන ඕනෑෙ අනාෙත දැන්වීෙක් ඔබමේ සුදුසුෙ
ලියාපිනවට, ඊමම්ලවට මහෝ ජිංෙෙ දූරකථන අිංකවට එියව හැියි..
ඔබ මමම කණ්ඩේවේ ක්රිවේමවහි සිටීමට දැනට මුදල් මගවීමක් කිරීම අවශ්ව නැත: වැඩිදුර ියස්තර "8"
මකොටසන් බලාෙන්න. " ෙෙ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි සටීනම් ෙෙ ියසවම් මුදලක් මෙවීෙට අවම්වද?"
කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි සටීෙ ඔබට ිබමබන ියසෙ වීසා එකකට බලොන්මන් නැත. ඔමේ වීසා එක ෙැන
ියසවම් ප්රම්නවක් ඇත්නම් ඔබ සිංක්රෙණ නිමවෝජිතමවක්ක් මුණෙැසව ුතුයි..
ඔබ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි සටිි.නම්, ඔබ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි ප්රථිෙලව සෙෙ “බැඳී” සටිනු ඇත.
මෙහි මත්රුෙ නම් ඔබ කණ්ඩාවම් ක්ි වාව දිනූියට මහෝ ෙැරදුනියට මහෝ සෙතවකට ෙත්කලියට ඔබට
ප්රථිෙලව බාරෙැනීෙට සදුමවන බවි..
a) කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සාර්ථක වුණමහොත්, ඔබට නීිබෙව ප්රථිෙලව මහෝ නිරවුල් කරෙැනීමම්
ෙණන මබදාෙන්නට හිමිකම් කීව හැියි.. එනම්, ඔබට මුදල් ලබාෙත හැියි..
b) කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සාර්ථක මනොවුනමහොත් මහෝ බලාමෙොමරෝත්ුයවුන ප්රොණවට වඩා
අඩුවුනමහොත් ඔබට මුදල් මනොලැබී වාෙට මහෝ අඩුමවන් ලැබීෙට පුළුවන් මවි.. මකමසේමවතත්
ඔබ මුදල් මෙවීෙට අවම්ව නැත.
කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සාර්ථක වුනත් නැතත්, ඔබ එහි සටිනවානම්, ඉහත අිංක "3. කණ්ඩාවම් ක්ි වාව
වනු කුෙක්ද?" වන්මනහි ෙැහැදිලියාකළ නීිබියමරෝධීව රඳවා තබාෙැනීෙට සොන ෙැමිණිලියා සඳහා
ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුවට ියරුද්ධව ෙසුකාලමේ ඔමේෙ උසාිය නඩුවක් ෙටන්ෙත මනොහැිය මවි..
7. මම කණ්ඩේවේ සේමේජිකමවක් නමුත් කණ්ඩේවේ ක්රිවේමවහි රැඳී සිටීමට අවශ්ව නැත - මම
කුමක් කඋ යුතුද?
ඔබට කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි රැඳී සටීෙට අවම්ව නැිබනම් ඔබ ඕස්ට්මර්ලියාවාමශ ඉහල උසාියවට ෙැවසව
ුතුයි.. මෙව "ඉවත් කරෙැනීෙ" වනුමවන් හඳුන්වි..
ඔබ ඉවත් කරෙන්නවානම්:

a) ප්රිබෙලව කුෙක් වුවද මෙෙ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවන් ියසෙ මුදලක් මනොලැමබනු ඇත;
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b) කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි ප්රිබෙලමවන් බැඳී මනොසටින අතර ඔබට හැියමවනවා, ඔබට
අවම්වනම් ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුවට ියරුද්ධව ඉහත අිංක 3 න් ෙැහැදිලියාකල නීිබියමරෝධීව
රඳවා තබාෙැනීෙට සොන ෙැමිණිලියා සඳහා ඔමේෙ උසාිය නඩුවක් ෙටන් ෙැනීෙට, ඔබ නඩුමවහි
සෙවා ඇිබ නීිබෙව කාල සීොවක් ඇුයලත ෙටන් ෙතුතුයව.
ඔබට අවම්වනම් ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුවට ියරුද්ධව ඔමේ උසාිය නඩුවක් මෙන ඒෙට, ඔමේ නඩුව
ෙැන නීිබඥවරමවකුමෙන් උෙමදස් ලබාෙත ුතුයමවන අතර ඉවත් කරෙැනීෙට මෙර ඉල්ලුම්කළ හැිය
කාලව සීො සහිත මවි..
ඔබට අවශ්වනේ ඉවත් කරගැනීමට, මෙෙ දැන්වීෙ අවසානමේ ඔබ ඉවත් කරෙැනීමම් මෙෝරෙව
සම්පුර්ණ කලුතුය අතර මෙෝරෙව ඊමම්ල් මහෝ තැෙැල් කරන්න:
The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
or
vicreg@fedcourt.gov.au

වැදගත්:
ඉවත් කරෙැනීමම් මෙෝරෙව 2020 මදසැම්බර් 4 මවනිදාට මෙර මරජිස්ට්රාර්ට ලැබිව ුතුයි..
මනොඑමසේනම්, ඔමේ ඉවත් කරෙැනීෙ ෙණන් මනොෙන්නා අතර මෙෙ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි
කණ්ඩාවම් සාොජිකමවක් වමමවන් ඔබ තවදුරටත් සටිනු ඇත.
සෑෙ කණ්ඩාවම් සාොජිකමවක්ෙ ඉවත් කරෙැනීමම් මෙෝරෙවක් මවන මවනෙ පිරියව ුතුයි..

8. කණ්ඩේවේ ක්රිවේමවහි රැඳී සිටින්මන් නේ මම කිසිවේ මුදඋක් මගවීමට අවශ්වද?
ඔබ කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි රැඳී සටීෙට දැනට ියසවක් මෙවීෙට අවම්ව නැත.
මෙෙ කණ්ඩාවම් ක්ි වාව කරමෙන වන්මන් 'මකොන්මද්ස ෙදනෙ' වටමත් Maurice Blackburn Lawyers
ියසන් මවි.. මෙහි මත්රුෙ නම් කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සාර්ථක වුවමහොත් ෙෙණක් ඔවුන්ට මෙවීෙට
ඇිබබවි..
කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සාර්ථක වුවමහොත්, Maurice Blackburn Lawyers ියසන් ඔවුන්මේ නීිබ ොස්ුය
මුදල සීොකර ඕස්ට්මර්ලියාවානු ආණ්ඩුමවන් මහෝ මවනත් ියසවම් ොර්මවවකමෙන් අවියව ුතුය මුදල
ලබාෙනිි..
ඔබට අවම්ව නම් ඔමේ අි.ිබවාසකෙ අවසන්ියරීෙ සඳහා පුද්ෙලියාක නීිබ උෙමදස් ලබාෙැනීෙට නඩුව
අවසානමේ ියසවම් මුදලක් මෙවීෙට ඔබට අවම්ව මවනු ඇත. ඔබට Maurice Blackburn Lawyers
මහෝ මවනත් නීිබඥවරුන් මෙෙ කාර්වව ඔබ මවනුමවන් ියරීෙට මවොදාෙත හැක. ඔබට පුළුවන්
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කණ්ඩාවම් ක්ි වාව සම්බන්ධව කටුතුය කරන Maurice Blackburn Lawyers ලාමේ මකොන්මද්සවල
මකොපිවක් ඔවුන්ව සම්බන්ධ කරෙැනීමෙන් ලබාෙැනීෙට.

9. ඔබට මමම අදේඋ මතොරතුරු උබේගත ැක්මක් මකොම න්ද?
අි.ිබවාසකම් ප්රකාමනව ඇුයළුව, අදාල මතොරුයරුවල මකොපි, සහ ආරක්ෂාව, ලබාෙත හැියි.:
(a) ඒවා https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-classactions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/ මකොපි කරෙත
හැියි.;
(b) ඒවා Maurice Blackburn Lawyers ලාමේ කාර්වාලමේ මෙරවරු 9 සට ෙස්වරු 5 දක්වා
කාලමේ ෙරීක්ෂා කරෙන්න, සම්බන්ධ කරෙත හැිය මතොරුයරු
www.mauriceblackburn.com.au මවේ අඩියමවන් මහෝ 1800 930 956 ට කතාකර ලබාෙත
හැියි.;
(c) ඉහල උසාියමේ දිස්ත්ි ක්ක මල්ඛනවට කතාකර (සම්බන්ධ කරෙත හැිය මතොරුයරු
www.fedcourt.gov.au වලියාන් ලබාෙත හැියව) සහ අදාල ෙරීක්ෂා කරන ොස්ුය මෙවීමෙන්;
මහෝ
(d) ඒවා ඉහල උසාියමේ https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-actions/classactions. මවේ අඩියමවන් ෙරීක්ෂා ියරීමෙන්.
කරුණාකර ඉහත සඳහන් කරුණු ෙි ස්සමින් සලකා බලන්න. ඔබට වම් මදවක් පිලියාබඳව ියම්වාස
නැිබනම්, ඔබ 1800 930 956 අිංකමවන් Maurice Blackburn Lawyers මහෝ
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au මවේ අඩියව සම්බන්ධ කරෙත ුතුයි. මහෝ
ඔබ ියසන් නීිබ උෙමදස් මසොවාෙත ුතුයි.. ඔබ ඔමේ තීරණව ෙැනීෙ අතෙසු මනොකළ ුතුයි..
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Form 21
Rule 9.34
OPT OUT NOTICE
No.

VID1392 of 2019

ඇමුණුම
කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි මකමනක් වීෙට අවම්ව නැිබනම් ෙෙණක් මෙෙ මෙෝරෙව ොියච්චි කරන්න
මෙෝරෙ 21
9.34 නීිබව

ඉවත්කරගැනීමේ දැන්වීම
No. 2019 VID1392
Federal Court of Australia
District Registry: Victoria
Division: General

DBE17 (ඔහුමේ නීතිමව භේරකරු Marie Theresa Arthur ියසන්)
ඉල්ලුම්කරු

ඕස්ට්මේලියාවේනු ආණ්ඩුව
වෙඋත්තරකරු
මවතට:

The Registrar
Federal Court of Australia
VIC District Registry
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building
305 William Street
Melbourne VIC 3000

[ඔමේ සම්පූර්ණ නෙ], කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවහි ෙන්ිබ සාොජිකමවක්, Federal Court of Australia Act
1976, 33 මකොටස වටමත් කණ්ඩාවම් ක්ි වාමවන්, ඉවත්මවන බවට දැනුම් ෙක් කරි..
දිනව: [උදාහරණ 19 ජූනි 20..]

ඔමේ අත්සන:
ඔමේ සම්පූර්ණ නෙ:
උෙන් දිනව:
ඊමම්ල් ලියාපිනව:
දුරකථන අිංකව:
රවුේ කරන්න: කණ්ඩාවම් සාොජිකවා මහෝ කණ්ඩාවම් සාොජිකමවකු සඳහා නීිබෙව භාරකරු මහෝ
කණ්ඩාවම් සාොජිකමවකු මනොමවි.
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