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DBE17 (அவரது வழக்கு போதுகோவலர் கமரி மதரசோ ஆர்தர் மூலமோக)
எதிரோக ஆஸ்திகரலியோவின் கோமன்மவல் த்
(2019 இன் VID1392)
கவனம் :
இந்த அறிவிப்பப நீ ங்

ள்

வனமா

படி

்

ரவண்டும் .

27 ஆகஸ்ட் 2011 மற் றும் 25 பிப் ரவரி 2020 ்கு இபடப்பட்ட ாலத்தில் இேண்டு
ரவபல நாட் ளு ்கு ரமல் ஆஸ்திரேலியாவில் தடுப்பு ் ாவலில்
பவ ் ப்பட்டிருந்தால் குடிவேவு தடுப்பு ் ாவலில் உங் ள் ரநேத்பதப் பற் றி
உங் ளு ்கும் பிற ம ் ளு ்கும் ஒரு நீ திமன்ற வழ ்கு பதாடங் ப்பட்டுள் ளது.
இந்த த வபல நாங் ள் உங் ளு ்கு அனுப்பரவண்டுபமன நீ திமன்றம்
உத்தேவிட்டுள் ளது, ஏபனனில் நீ ங் ள் வழ ்கில் இரு ் விரும் புவபத நீ ங்
தீே ்மானி ் ரவண்டும் .

ள்

இந்த அறிவிப்பபப் பற் றி உங் ளு ்கு எந்த ர ள் வியும் இருந்தால் , நீ ங் ள்
சட்ட ஆரலாசபனபயப் பபற ரவண்டும் . நீ ங் ள் நீ திமன்றத்பத பதாடேபு
்
ப ாள் ள ்கூடாது.
நீ ங் ள் ஆங் கிலம் படி ் வில் பல எனில் , இந்த அறிவிப்பு பின்வரும்
வபலத்தளங் ளில் “பு லிடம் ர ாரும் நபே ் ளின் சட்டவிரோத
தடுப்பு ் ாவலு ் ான ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு” என்பதன் கீழ் கிபட ்கிறது
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-peopleseeking-asylum-class-action/. 1800 930 956 என்ற எண்ணில் அல் லது
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au என்ற மின்னஞ் சலில் மாேிஸ்
பிளா ்பே ்ன் வ ்கீல் பளத் பதாடே ்புப ாள் வதன் மூலமா உங் ள்
பமாழியில் அறிவிப்பின் ந பல ் ர ாேலாம் .

1.

இதத நோன் ஏன் மபறுகிகறன்?
இந்த அறிவிப்பு “DBE17” எனப்படும் ஒருவோல் பதாடங் ப்பட்ட நீ திமன்ற
வழ ்ப ப் பற் றியது. அவேது உண்பமயான பபயபே சட்ட
ாேணங் ளு ் ா நாம் பயன்படுத்த முடியாது. அவே ் 18
வயதிற் குட்பட்டவே,் எனரவ இந்த வழ ்ப அவரு ் ா அவேது வழ ்கு
பாது ாவலே ் ரமேி பதேசா ஆே ்தே ் பதாடங் கினாே.்
இந்த வழ ்கு ஆஸ்திரேலியாவின் மத்திய நீ திமன்றத்தில் உள் ளது. இது
ஆஸ்திரேலியாவின்
ாமன்பவல் து (“ஆஸ்திகரலிய அரசு”) ்கு
எதிோனது.
27 ஆ ஸ்ட் 2011 மற்றும் 25 பிப்ேவேி 2020 ்கு இபடப்பட்ட ாலத்தில்
ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்தால் சட்டவிரோதமா ஆஸ்திரேலியாவில்
குடிவேவு தடுப்பு ் ாவலில் பவ ் ப்பட்டிருந்ததா DBE17 உடன் பிற
ம ் ளும் (“குழு உறுப்பினே ் ள் ”) கூறுகின்றனே.் ஆ ஸ்ட் 27, 2011 முதல்
25 பிப்ேவேி 2020 ்கு இபடப்பட்ட ாலத்தில் நீ ங் ள் ஆஸ்திரேலியாவில்
குடிவேவு தடுப்பு ் ாவலில் இருந்திரு ் லாம் என்பதால் இந்த
அறிவிப்பபப் பபறுகிறீே ் ள். எனரவ நீ ங் ள் ஒரு குழு உறுப்பினோ
இரு ் லாம் .

2. ஆஸ்திகரலிய சட்ட அதமப் பு
ஒரு நபரு ்கு ("விண
் ணப் பதோரர்" என்று அபழ ் ப்படுபவே )்
மற் பறாரு நபரு ்கு அல் லது நிறுவனத்திற் கு அல் லது அேசாங் த்திற் கு
("பிரதிவோதி" என்று அபழ ் ப்படுபவே )் எதிோ , பிேதிவாதி பசய் த
ஏதாவது மூலமா விண்ணப்பதாேே ் அவே ் அல் லது அவள் ாயம்
அல் லது இழப்பப சந்தித்ததா நம் பினால் , மற்றும் விண்ணப்பதாேேின்
உேிபமர ாேல் ( ள் ) அல் லது பிேதிவாதி ்கு எதிோன பு ாே(் ளு) ்கு
சேியான அடிப்பபட இருந்தால் நிதி இழப்பீடு ர ாேி நீ திமன்ற
வழ ்ப த் பதாடங் ஆஸ்திரேலியாவின் சட்ட அபமப்பு
அனுமதி ்கிறது.
ஆஸ்திரேலியாவில் உள் ள அபனத்து நீ திமன்றங் ளும் பாோளுமன்றம்
மற்றும் பாோளுமன்ற உறுப்பினே ் ளிடமிருந்து சுயாதீனமானபவ.
நீ திமன்றங் ளு ்கு அபவ பின்பற்றும் நபடமுபற ளு ்கு பதளிவான
விதி ள் உள் ளன. நீ திமன்ற வழ ்ப சட்டத்தின்படி
தீே ்மானிப்பதற் ா ஆதாேங் பளத் தயாேிப்பதற் ான விதி ள்
மற்றும் அந்த ஆதாேங் ளு ்கு சட்ட ் ர ாட்பாடு பளப்
பயன்படுத்துதல் ஆகியபவ இதில் அடங் கும் .
3. ஒட்டுமமோத்த வழக்கு என்றோல் என்ன?
இந்த நீ திமன்ற வழ ்கு ஒரு "ஒட்டுமமோத்த வழக்கு" ஆகும் . ஒரு
ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு என்பது ஒரு நபே ் (அதாவது, விண்ணப்பதாேே )் ஒரு

ம ் ள் குழுவிற் ா (அதாவது குழு உறுப்பினே ் ள் ) மற் பறாரு நபே ்
அல் லது நிறுவனத்திற் கு (அதாவது பிேதிவாதி) எதிோ பதாடங் ப்பட்ட
நீ திமன்ற வழ ்கு ஆகும் . ஒரு ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் , விண்ணப்பதாேே ்
மற்றும் குழு உறுப்பினே ் ள் பிேதிவாதி ்கு எதிோ ஒரே மாதிேியான
ர ாேி ்ப
ள் அல் லது பு ாே ் பள ் ப ாண்டுள் ளனே.்
4. இந்த ஒட்டுமமோத்த வழக்கு எததப் பற் றியது?
இந்த ஒட்டுபமாத்த வழ கி
் ல் , ஆஸ்திரேலிய அேசாங்

த்தால் சட்டவிரோத குடிம

அல் லாதவே ் பள தடுத்து பவத்திருப்பது இபவ இருந்தால்
மட்டுரம சட்டபூே ்வமானதாகும் என்று DBE17 கூறுகிறாே ் :
1) தடுப்பு ் ாவல் எல் லா ரநேங் ளிலும் இதன் ரநா ் ங்

் ள்

ளு

்

ா :

அ) பிோந்திய பசயலா ் நாட்டிற் கு (இந்த விஷயத்தில் , நவ் ரூ
அல் லது பப்புவா நியூ
கினியா) அ ற்றுவது உட்படஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து
நீ ்குதல் ;
ஆ) சட்டவிரோத குடிம ன் அல் லாதவே ் ஆஸ்திரேலியாவில்
நுபழந்து
தங் அனுமதி ்கும் விசாவிற் ான விண்ணப்பத்பதப்
பபறுதல் ,
விசாேித்தல் மற்றும் தீே ்மானித்தல் ; அல் லது
இ) விசாவிற் கு பசல் லுபடியாகும் விண்ணப்பத்பத
அனுமதி ் லாமா
என்பபத தீே ்மானித்தல்.
2) தடுப்பு ் ாவலின் பதாடேபு
் படய ரநா ்
ப ாண்டது.

ம் நிபறரவறும் திறன்

3) தடுப்பு ் ாவலின் பபாருத்தமான ரநா ்
பதாடேப்பட்டு நியாயமான முபறயில்
நபடமுபறப்படுத்தப்படும் .

ம் எல் லா ரநேங்

ளிலும்

அவரும் குழு உறுப்பினே ் ளும் பின்வரும் ஒன்று அல் லது இேண்டு
ாேணங் ளு ் ா வும் ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்தால்
சட்டவிரோதமா தடுத்து பவ ் ப்பட்டுள் ளதா DBE17 கூறுகிறாே.்
அ) ஆ ஸ்ட் 12, 2012 ்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவு ்கு வந்த DBE17
மற்றும் குழு உறுப்பினே ் ள் மற்றும் நவ் ரூ அல் லது பப்புவா
நியூ
கினியாவு ்கு அபழத்துச ் பசல் லப்பட ரவண்டும் , ஆனால்
சட்டவிரோதமா தடுத்து பவ ் ப்பட்டனே ் ஏபனன்றால்
இேண்டில் ஒன்றா :
i.

அந்த நபே ் பள அந்த இடங் ளு ்கு அபழத்துச ்
பசல் வது நியாயமான நபடமுபற அல் லது
நிபறரவற்றும் திறன் ப ாண்டதல் ல; அல் லது

ii.

நபே ் ள் அந்த இடங் ளு ்கு அபழத்துச ்
பசல் லப்பட்டனே,் ஆனால் நபடமுபற ்கு
சாத்தியமான துேிதமா அல் ல.

ஆ) DBE 17 மற்றும் குழு உறுப்பினே ் ளு ்கு ஆஸ்திரேலியாவில்
தங் குவதற் கு
விசா வழங் லாமா என்பபத தீே ்மானி ் ஆஸ்திரேலிய
அேசு அதி
ரநேம் எடுத்தது.
DBE17 மற்றும் குழு உறுப்பினே ் ள் சட்டவிரோதமா தடுத்து
பவ ் ப்பட்டுள் ளனே ் என்பபத ஆஸ்திரேலிய அேசு ஏற் வில் பல
மற்றும் ஒட்டுபமாத்த வழ ்ப எதிே ் ்கிறது.
5.

நீ ங்கள் குழு உறுப் பினரோ?
நீ ங்

ள் ஒரு குழு உறுப்பினோகும் இபவ இருந்தால் :

அ) 2011 ஆ ஸ்ட் 27 மற்றும் 2020 பிப்ேவேி 25- ்கு இபடப்பட்ட
ாலத்தில் இேண்டு
ரவபல நாட் ளு ்கு ரமல் ஆஸ்திரேலியாவின் எந்தப்
பகுதியிலும் குடிவேவு
தடுப்பு ் ாவலில் பவ ் ப்பட்டிருந்தீே.்
ஆ) உங்

ள் ஆஸ்திரேலிய விசா ேத்து பசய் யப்பட்டதால்

தடுத்து
பவ

்

ப்படவில் பல.

இ) ஆஸ்திரேலியாவு

்கு வந்தபின் எந்த ரநேத்திலும் , உங்

ள்

பசாந்த
நாட்டிற் ர ா அல் லது ஆஸ்திரேலியாவு ்கு வருவதற் கு
முன்பு வசித்த
ரவறு எந்த நாட்டிற் ர ா தானா முன்வந்து
திரும் பவில் பல.
ஈ) ஆ ஸ்ட் 27, 2011 முதல் எந்த ரநேத்திலும்
ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து
உங் ள் பசாந்த நாட்டிற் ர ா அல் லது நீ ங் ள் வசித்த ரவறு
எந்த
நாட்டிற் ர ா அ ற் றப்பட்டு ஆஸ்திரேலியாவு ்கு
திரும் பவில் பல.
உ) பின்னே ் உங் ளு ்கு பாது ாப்பு விசா வழங் ப்பட்டால்
தவிே, உங் ள்
விசா ாலாவதியானதால் நீ ங் ள் தடுப்பு ் ாவலில்
பவ ் ப்படவில் பல,
பின்னே ் நீ ங் ள் ஒரு விசா இல் லாமல் ஆஸ்திரேலியாவில்
தங் கியிருந்தீே ் ள் ;
ஊ) ஆஸ்திரேலிய பாது ாப்பு புலனாய் வு அபமப்பு சட்டம்
(Australian Security
Intelligence Organisation Act) 1979 (Cth) இன் கீழ் ஒரு ரமாசமான
பாது ாப்பு
மதிப்பீட்பட எந்த ரநேத்திலும் , பபறவில் பல.
நீ ங் ள் ஒரு குழு உறுப்பினோ இல் பலயா என்பது உங் ளு ்குத்
பதேியாவிட்டால் , நீ ங் ள் 1800 930 956 என்ற எண்ணில் அல் லது
மின்னஞ் சல் மூலம் asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au மாேிஸ்

பிளா ்பே ்ன் வழ ் றிஞே ் பளத் பதாடே ்பு ப ாள் ள ரவண்டும் அல் லது
தாமதமின்றி
உங் ள் பசாந்த சட்ட ஆரலாசபனபயப் பபற ரவண்டும் .
6. நோன் ஒரு குழு உறுப் பினர், நோன் ஒட்டுமமோத்த வழக்கில் இருக்க
விரும் புகிகறன் - நோன் என்ன மசய் ய கவண
் டும் ?
நீ ங் ள் ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் இரு ் விரும் பினால் , இப்ரபாது நீ ங் ள்
எதுவும் பசய் யத் ரதபவயில் பல. இருப்பினும் , DBE17 ் ான
வழ ் றிஞே ் ளான மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன் வ ்கீல் ளின்
இபணயதளத்தில் ,
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-ofpeople-seeking-asylum-class-action/ உங் ள் பதாடேபு
் விவேங் பள பதிவு
பசய் யலாம் . இந்த வழியில் உங் ளு ்கு விருப்பமான மு வேி,
மின்னஞ் சல் அல் லது பமாபபல் எண்ணு ்கு ஒட்டுபமாத்த வழ ்ப
குறித்த எதிே ் ால அறிவிப்பு ள் அனுப்பப்படலாம் .

இந்த ஒட்டுமமோத்த வழக்கில் இருக்க நீ ங்கள் இப் கபோது பணம்
மசலுத்த கவண
் டியதில் தல: ரமலும் விவேங் பள கீரழ ாண்
“8.

ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் நான் தங் கியிருந்தால் நான் பணம் பசலுத்த
ரவண்டுமா? ”

ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் தங் கியிருப்பது உங் ளிடம் இரு ்கும் எந்த
விசாபவயும் பாதி ் ாது. உங் ளு ்கு ஏரதனும் ர ள் வி ள் உங் ள்
விசா குறித்து இருந்தால் , நீ ங் ள் ஒரு இடம் பபயே ்வு மு வபே பதாடே ்பு
ப ாள் ள ரவண்டும் .
நீ ங் ள் ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் தங் கியிருந்தால் , நீ ங் ள் ஒட்டுபமாத்த
வழ ்கின் முடிவு ளு ்கு " ட்டுப்படுவீே ் ள் ". இதன் பபாருள் நீ ங் ள்
முடிபவ ஏற் ரவண்டியிரு ்கும் , ரமலும் ஒட்டுபமாத்த வழ ்
பவன்றாலும் ரதால் வியபடந்தாலும் உடன்பாடா இருந்தாலும் சேி, இது
உங் ளு ்கு பபாருந்தும் .
அ) ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு பவற் றி ேமா இருந்தால் , நீ ங் ள் தீே ்ப்பு
விருது அல் லது தீே ்வுத் பதாப யின் ஒரு பங் ப பபறலாம் .
அதாவது, நீ ங் ள் பணம் பபறலாம் .
ஆ) ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு ரதால் வியுற் றது அல் லது
எதிேப
் ாே ்த்தபத
விட குபறவா பவற் றி ேமா இருந்தால் , உங் ளு ்கு பணம்
கிபட ் ாமல் இரு ் லாம் அல் லது குபறந்த அளவு
கிபட ்
்கூடும் . இருப்பினும் , நீ ங் ள் எந்த பணத்பதயும்
பசலுத்த ரவண்டியதில் பல.
ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு பவற் றி ேமா இருந்தாலும் இல் லாவிட்டாலும் ,
நீ ங் ள் அதில் தங் கியிருந்தால் , ரமரல விவேி ் ப்பட்ட “3. ஒட்டுபமாத்த
வழ ்கு என்றால் என்ன? ” இல் சட்டவிரோதமான தடுப்பு ் ாவலின்
அரத பு ாே ் ளு ் ா ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்திற் கு எதிோ உங் ள்
பசாந்த நீ திமன்ற வழ ்ப நீ ங் ள் பின்னே ் பதாடங் முடியாது.

7. நோன் ஒரு குழு உறுப் பினர், ஆனோல் நோன் ஒட்டுமமோத்த வழக்கில்
இருக்க விரும் பவில் தல - நோன் என்ன மசய் ய கவண
் டும் ?

ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் நீ ங் ள் தங் விரும் பவில் பல என்றால் , நீ ங் ள்
ஆஸ்திரேலியாவின் ஃபபடேல் நீ திமன்றத்திற் கு பசால் ல ரவண்டும் . இது
“வில ல் ” என்று அபழ ் ப்படுகிறது.
நீ ங்

ள் விலகினால் :

அ) அதன் முடிபவப் பபாருட்படுத்தாமல் இந்த ஒட்டுபமாத்த
வழ ்கிலிருந்து எந்தப் பணத்பதயும் பபறமாட்டீே;்
ஆ) ஒட்டுபமாத்த வழ ்கின் முடிவு ்கு ட்டுப்பட ரவண்டியதில் பல,
நீ ங் ள் அவ் வாறு பசய் ய விரும் பினால் , ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்திற் கு
எதிோ சட்டவிரோதமான தடுப்பு ் ாவலின் அரத பு ாே ் பளப் பற் றி
உங் ள் பசாந்த நீ திமன்ற வழ ்ப த் பதாடங் முடியும் , சட்ட ரநே
வேம் பு ளு ்கு உட்பட்டு நீ ங் ள் வழ ்ப த் பதாடங் ரவண்டும் .
ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்திற் கு எதிோ உங் ள் பசாந்த நீ திமன்ற
வழ ்ப நீ ங் ள் ப ாண்டுவே விரும் பினால் , விலகுவதற் கு முன்
உங் ள் வழ ்கு மற்றும் பபாருந்த ்கூடிய ால அவ ாசம் குறித்து ஒரு
வழ ் றிஞேிடமிருந்து ஆரலாசபனபயப் பபற ரவண்டும் .
நீ ங்கள் விலக விரும் பினோல் , இந்த அறிவிப்பின் முடிவில் வில
படிவத்பத பூே ்த்தி பசய் து படிவத்பத

ல்

The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
அல் லது
vicreg@fedcourt.gov.au
-

்கு மின்னஞ் சல் அல் லது அஞ் சல் பசய் யவும் .

முக்கியமோனது:
பதிவாளரு ்கு வில ல் படிவம் டிசம் பே ் 4, 2020 ்கு முன்பா கிபட ்
ரவண்டும் .
இல் பலபயனில் , உங் ள் வில ல் ண ்கிடப்படாது, நீ ங் ள் இன்னும்
இந்த ஒட்டுபமாத்த வழ ்கின் குழு உறுப்பினோ இருப்பீே ் ள்.
வில விரும் பும் ஒவ் பவாரு குழு உறுப்பினரும் தனித்தனியா
படிவத்பத நிேப்ப ரவண்டும் .

வில

8. நோன் ஒட்டுமமோத்த வழக்கில் தங் கியிருந்தோல் ஏதோவது பணம்
மசலுத்த கவண
் டுமோ?
ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் இரு
ரவண்டியதில் பல.

்

நீ ங்

ள் இப்ரபாது எதுவும் பசலுத்த

மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன் வழ ் றிஞே ் ள் இந்த ஒட்டுபமாத்த வழ
‘நிபந்தபன ்குட்பட்ட இலவசமான’ அடிப்பபடயில் நடத்தி

்ப

ல்

வருகின்றனே.் ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு பவற் றி ேமா இருந்தால் மட்டுரம
அவே ் ளு ்கு பணம் வழங் ப்படும் என்பரத இதன் பபாருள்.
ஒட்டுபமாத்த வழ ்கு பவற் றி ேமா இருந்தால் , மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன்
வழ ் றிஞே ் ள் தங் ள் சட்ட ரசபவ ளு ் ா ப் பபறும் பணம்
ஆஸ்திரேலிய அேசாங் த்திடமிருந்ரதா அல் லது ரவறு எந்த ்
ட்சியிடமிருந்ரதா அவே ் ள் மீட்படடு ்
்கூடிய பணத்திற் கு
மட்டுப்படுத்தப்படும் .
வழ ்கின் முடிவில் உங் ள் பசாந்த உேிபமர ாேபல இறுதி பசய் ய
உங் ளு ்கு தனிப்பட்ட சட்ட ஆரலாசபன ரதபவப்பட்டால் நீ ங் ள்
ஏதாவது பசலுத்த ரவண்டியிரு ்கும் . உங் ளு ் ா அந்த ரவபலபயச ்
பசய் ய நீ ங் ள் மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன் வழ ் றிஞே ் ள் அல் லது பிற
வழ ் றிஞே ் பள ஈடுபடுத்தலாம் . மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன்
வழ ் றிஞே ் ள் ஒட்டுபமாத்த வழ ்கில் பசயல் படும் விதிமுபற ளின்
ந பல அவே ் பள பதாடேபு
் ப ாண்டு நீ ங் ள் பபறலாம் .
9. நீ ங்கள் மதோடர்புதடய ஆவணங் களின் நகல் கதள எங் கக
மபறலோம் ?
உேிபமர ாேல் அறி ்ப மற்றும் பாது ாப்பு உள் ளிட்ட பதாடேபு
் படய
ஆவணங் ளின் ந ல் பளப் பபறலாம் :
(அ) அவற் பற https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-classactions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/
இலிருந்து
பதிவிற ்குதல் ;
(ஆ) மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன் வழ ் றிஞே ் ளின் அலுவல ங் ளில் ாபல 9
மணி முதல் மாபல 5 மணி வபே அவற் பற ஆய் வு பசய் தல் ,
www.mauriceblackburn.com.au இலிருந்து அல் லது 1800 930 956 ஐ அபழப்பதன்
மூலம் பதாடே ்பு விவேங் ள் கிபட ்கும் ;
(இ) ஃபபடேல் நீ திமன்றத்தின் மாவட்ட பதிரவட்படத்
பதாடேபு
் ப ாள் வதன் மூலம் (பதாடே ்பு விவேங் ள் www.fedcourt.gov.au
கிபட ்கின்றன) மற்றும்
பபாருத்தமான ஆய் வு ் ட்டணத்பத பசலுத்துவதன் மூலம் ; அல் லது
(ஈ) ஃபபடேல் நீ திமன்றத்தின் https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/classactions/class-actions இல் அவற் பற ஆய் வு பசய் யலாம் .
ரமரல உள் ள விஷயங் பள உன்னிப்பா
வனியுங் ள். உங் ளு ்கு
உறுதியா பதேியாத ஏரதனும் இருந்தால் , நீ ங் ள் 1800 930 956 என்ற
எண்ணில் மாேிஸ் பிளா ்பே ்ன் வழ ் றிஞே ் பளத் பதாடேபு
் ப ாள் ள
ரவண்டும் அல் லது asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au
்கு
மின்னஞ் சல் அனுப்புங் ள் அல் லது உங் ள் பசாந்த சட்ட
ஆரலாசபனபயப் பபறவும் . உங் ள் முடிபவ எடு ் நீ ங் ள்
தாமதி ்
்கூடாது.
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இதணப் பு பி
ஒட்டுமமோத்த வழக்கின் ஒரு பகுதியோக நீ ங்கள் இருக்க
விரும் பவில் தல என்றோல் மட்டுகம இந்த படிவத்ததப்
பயன்படுத்தவும்
படிவம் 21

விதி 9.34
விலகுதல் அறிவிப் பு
எண்: 2019 இன் VID 1392
ஃபபடேல் ர ாேட
் ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா
மாவட்ட பதிவு: வி ்ரடாேியா
பிேிவு: பபாது
DBE17 (அவரது வழக்கு போதுகோவலர் கமரி மதரசோ ஆர்தர் மூலமோக)
விண்ணப்பதாேே ்
ஆஸ்திகரலியோவின் கோமன்மவல் த்
பிேதிவாதி
என்பவரு

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

[உங் ள் முழு பபயே]் , இந்த ஒட்டுபமாத்த வழ ்கின் ஒரு ஒட்டுபமாத்த
உறுப்பினே,் ஃபபடேல் ர ாே ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா சட்டம் 1976 இன்
பிேிவு 33 ரே இன் கீழ் , [உங் ள் முழுப்பபயே]் ஒட்டுபமாத்த
வழ ்கிலிருந்து விலகுவதா அறிவிப்பு அளி ்கிறாே.்
ரததி: [ உதா. 19 ேூன் 20..]
உங்

ள் ப பயாப்பம் :

உன் முழு பபயே ்:
பிறந்த ரததி:
மின்னஞ் சல் மு

வேி:

பதாபலரபசி எண்:
ஒன்தற கதர்ந்மதடுக்கவும் : குழு உறுப்பினே ் அல் லது குழு
உறுப்பினரு ் ான சட்டப்பூே ்வ பாது ாவலே ் அல் லது குழு உறுப்பினே ்
அல் ல.

