Burmese - မြန်ြာစကာား

တရြောားစွ ွဲဆို မှုတွင် အမှုသည်အဖြစ်မှနို တ်ထွက်က ကြောင်ား နို တ
ို့ စ်စြော
သစက တားလျနို င်ငံ ဗဟို တရြောားရိုံားကတြော်
ခို လှုံ ခွ ငို့် ကတြောင်ားခံ သူ မျြောားအြောား တရြောားမဝင် ထန်ားသမ်ားအကျဥ်ားချဖခင်ားဆို င်ရြော လူ ထိုလူ တန်ားစြောားအလို က် တရြောားစွ ွဲဆို မှု

DBE17 (၎င်ား၏ တရြောားစွွဲ ဆို ကရားဆို င်ရြော အို ပ်ထန်ားသူ Marie Theresa Arthur အြောားဖြငို့ ်) v
ဖပည်ကထြောင်စို သစက တားလျနို င်ငံ
(VID1392 of 2019)

သတပပရမညို့်ကစစ သင်သည် ဤနို တ
ို့ စ်စြောကို အကသအချြော ြတ်ရှု သငို့ ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သစက တားလျနို င်ငံ၌ ၂၀၁၁ ခို နှ စ် သဂို တ်လ ၂၇ ရက်ကနို့နှငို့ ် ၂၀၂၀ ခို နှ စ် ကြကြေါ်ဝါရီ လ
၂၅

ရက်ကနို့အ ကြောား

လူ ဝင်မှုကကီ ား ကပ်ကရား

၂

ရက်

သို မ
ို့ ဟို တ်

ပို ကသြော

အလို ပ်လိုပ်ရက်မျြောား၌

ထန်ားသမ်ားအကျဥ်ားချစခန်ားတွ င်

ထန်ားသမ်ားအကျဥ်ားချခံ ခွဲို့ ရလျှင်

သငို့ ်အကျဥ်ားချမှုနှငို့ ်ပတ်သက်ပပီ ား

သငို့ ်အတွ က်နှငို့ ်

အဖခြောားသူ မျြောားအတွ က် တရြောားရိုံားအမှုကို စတင်စွွဲဆို ပပီ ဖြစ်သည်။
သငို့ ်အကနဖြငို့ ်

ဤအမှု၌

ဆက်လက်ပါဝင်

လို မလို

ဆို ံ ားဖြတ်ရန်

လို အပ်ကသြောက ကြောငို့ ်

ကျွန်ိုပ်တို ို့

ဤအချက်အလက်မျြောားအြောား သငို့ ်ထံကပားပို ပ
ို့ ါဟို တရြောားရိုံားက အမနို့်ချမှ တ်ခွဲို့သည်။
အကယ်၍ သငို့ ်တွင် ဤနို တ
ို့ စ်စြောနှ ငို့ ်ပတ်သက်၍ ကမားရန်ကမားခွ န်ား တစ်ခိုခို ရှလျှင် သင် ဥပကေဆို င်ရြော အ ကံ ဉာဏ်
ကတြောင်ားခံ သငို့ ်သည်။ သငို့ ်အကနဖြငို့ ် တရြောားရိုံားကို မဆက်သွယ်သငို့ ်ပါ။
သင် အင်္ဂလိ ပ်စာကိို ြဖတ်တတ်လျှင် အမ ာား ဘာသာစာမဖငို့် နိို ို့တစ်စာကိို အအာက်ပါ ဝက်ဘ်ဆိိုက်ရိ “ ိို လှုံ ွ ငို့်
အတာင်ား ှုံ အနသညို့်လူြ ာားအာား တရာားြဝင် ထိ န်ားသိ ြ်ား ျုပ်အနာင်မ င်ားဆိို င်ရာ လူ ထိုလူ တန်ားစာားအလိို က် တရာားစွွဲ ဆိိုြ”
အ ါင်ားစဥ်အအာက်တွင်

ရရိ နိိုင်ပါသည်။

https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-

class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/.

သင်သည်
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အရ ို့အနရိုှုံ ားအာား

ဖိုန်ား

1800
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မဖငို့်

asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au မဖငို့် ဆက်သွယ်မ င်ားအာားမဖငို့်လည်ား သငို့်ဘာသာစာမဖငို့်
နိို ို့တစ်စာ ြိ တတူတစ်အစာင်ကိို အတာင်ားဆိို နိို င်ပါသည်။

1.

ကျွန်ိုပ် ဤစြောကို အဘယ်က ကြောငို့ ် ရရှကနပါသလွဲ။
ဤနိို ို့တစ်စာသည် “DBE17” ဟိုအြည်ရအသာသူ ြ စတင်စွွဲဆိို ွဲို့ သညို့် တရာားရိုှုံ ား အြတစ်ြနငို့်ပတ်သက်သည်။
ဥပအေအအ ကာင်ားရင်ားြ ာားအ ကာငို့် အဆိို ပါလူ ၏ နာြည်ရင်ားကိို ကျွနို ်ပ်တိိုို့ အသိုှုံားြပပနိို င်ပါ။ ထိို သူ သည် အသက် ၁၈
နစ်အအာက်အရွယ်မဖစ်အသာအ ကာငို့် ဤအြကိို သူ အ
ို့ တွ က် သူ ၏ တရာားစွွဲ ဆိိုအရားဆိို င်ရာ အိုပ်ထိန်ားသူ Marie Theresa
Arthur က စွွဲ ဆိို ွဲို့ သည်။
အြကိို

သစအ တားလ နိို င်ငှုံ ဗဟိို

တရာားရိုှုံ ားတွ င် စွွဲ ဆိိုသည်။ ၎င်ားသည် ဓနသဟာယ

သစအ တားလ နိို င်ငှုံအတာ်

(“ သစက တားလျနို င်ငံ အစို ားရ") [(Commonwealth of Australia (the “Australian Government”)] အအပေါ်
စွွဲ ဆိိုသည်။
DBE17 က စွ ပ်စွွဲသည်ြာ သူ နငို့် အမ ာားလူ ြ ာား (“အို ပ်စိုဝင်မျြောား”) တိို ို့သည် ၂၀၁၁ ို နစ် သင်္ိုတ်လ ၂၇ ရက်အနို့နငို့်
၂၀၂၀

ို နစ်

အဖအဖေါ်ဝါရလ

၂၅

ရက်အနို့အ ကာားတွ င်

သစအ တားလ နိို င်ငှုံ

ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ားစ န်ား၌

ဖြ်ားဆားထိ န်ားသိ ြ်ား ှုံ ွဲို့ ကသည်ြာ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရြ ဥပအေနငို့်ဆနို့်က င်၍ ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား
သင်သည် ၂၀၁၁

ို နစ်

သင်္ိုတ်လ ၂၇ ရက်အနို့နငို့် ၂၀၂၀

ွဲို့ သည်။

ို နစ် အဖအဖေါ်ဝါရလ ၂၅ ရက်အနို့ အ ကာား၌

သစအ တားလ နိို င်ငှုံ လူ ဝင်ြကကား ကပ်အရား ထိ န်ားသိ ြ်ားအရားစ န်ားတွ င် သင် ရိ အနနိို င်အသာအ ကာငို့် ဤနိို ို့တစ်စာကိို သင်
ရရိ အနသည်။ ထိို ို့အ ကာငို့် သင်သည် အိုပ်စိုဝင် တစ်အယာက်မဖစ်နိိုင်သည်။
2.

သစက တားလျနို င်ငံ တရြောားဥပကေ စနစ်
သစအ တားလ နိို င်ငှုံ တရာားဥပအေ စနစ်သည် လူ တစ်ဦား (“ကလျှြောက်ထြောားသူ ” ဟိုအ ေါ်သည်) သည် အမ ာားလူ တစ်ဦား
သိို ို့ြဟိုတ် ကိုြပ ဏ သိို ို့ြဟိုတ် အစိို ားရ (“ကလျှြောက်ထြောားခံ ရသူ ” ဟိုအ ေါ်သည်) အအပေါ်၊ အကယ်၍ အလျှာက်ထာားသူ က
သူ သိို ို့ြဟိုတ် သူ ြ အအနမဖငို့် အဆိို ပါ အလျှာက်ထာား ှုံ ရသူ ြ တစ်စိုှုံတစ် ို ပပလို ပ် ွဲို့ အသာအ ကာငို့် ထိ ိို က်ြ သိို ို့ြဟိုတ်
ဆိုှုံားရှုံ ားြ တစ် ို ကိို ှုံ စာား ွဲို့ ရပပား၊ အလျှာက်ထာားသူ (ြ ာား) ၏ အတာင်ား ှုံ က် (ြ ာား) သိို ို့ြဟိုတ် စွ ပ်စွွဲ က် (ြ ာား) အတွ က်
အလျှာက်ထာား ှုံ ရသူ အအပေါ်

အတာင်ား ှုံ နိို င်သညို့်

ထိို က်သငို့်အသာ

အအမ အမြစ်တစ်ရပ်ရိ သည်ဆိိုလျှင်

အငွ အ ကားနငို့်ပတ်သက်သညို့် အလ ာ်အ ကားအတွ က် တရာားစွွဲ ဆိိုရန် ွ ငို့်ပပထာားသည်။
သစအ တားလ နိို င်ငှုံရိ တရာားရိုှုံ ား အာားလိုှုံားသည် ပါလြန်နငို့် ပါလြန် အြတ်ြ ာားြ သားသားမ ာားမ ာား မဖစ်ပါသည်။
တရာားရိုှုံ ားြ ာားတွ င် ၎င်ားတိို ို့ လိို က်နာရသညို့် လို ပ်ထိုှုံားလို ပ်နည်ားြ ာားအတွ က် ရင်ားရင်ားလင်ားလင်ား စည်ားြ ဥ်ားြ ာား ရိ ပါသည်။
ဤစည်ားြ ဥ်ားြ ာားတွ င် ဥပအေနငို့်အည တရာားရိုှုံ ားအြကိို ဆိုှုံားမဖတ်ရန်အလိို ို့ငါ သက်အသ ှုံ က်ြ ာားကိို ရယူ ရန်အတွ က်
စည်ားြ ဥ်ားြ ာားနငို့် အဆိို ပါ သက်အသ ှုံ က်ြ ာားကိို ဥပအေအအမ ှုံ သအဘာတရာားြ ာားနငို့်အည သိုှုံားသပ်ရန်အတွ က်
စည်ားြ ဥ်ားြ ာား ပါဝင်ပါသည်။
3.

အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှု ဆို သည်မှြော အဘယ်နည်ား။
ဤတရာားရိုှုံ ား အြြာ “အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှု” တစ်ြမဖစ်သည်။ အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ တစ်ြဆိို သည်ြာ
လူ တစ်ဦား (၎င်ားြာ အလျှာက်ထာားသူ ) သည် လူ တစ်စို (၎င်ားြာ အိုပ်စိုဝင်ြ ာား) အတွ က် အမ ာားလူ သိို ို့ြဟိုတ်
အဖွွဲ ို့အစည်ား (၎င်ားြာ အလျှာက်ထာား ှုံ ရသူ ) အအပေါ် စွွဲ ဆိိုသညို့် တရာားရိုှုံ ား အြတစ်ြ မဖစ်သည်။
အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ တစ်ြတွ င် အလျှာက်ထာားသူ နငို့် အိုပ်စိုဝင်ြ ာားတွ င် အလျှာက်ထာား ှုံ ရသူ အအပေါ် အလာားတူ
အတာင်ား ှုံ က်ြ ာား သိို ို့ြဟိုတ် စွ ပ်စွွဲ က်ြ ာား ရိ သည်။

4.

ဤ အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှုမှြော မည်သညို့်အရြောနှ ငို့ ် ပတ်သက်ပါသလွဲ။
ဤအတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် DBE17 က တင်မပသည်ြာ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရြ တရာားြဝင်-နိို င်ငှုံသာား
ြဟိုတ်သူြ ာားအာား ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား ြသည် အအာက်ပါတိို ို့မဖစ်ြသာ တရာားဝင်သည် 2

1)

ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား ြြာ အအာက်ပါရည်ရွယ် က်ြ ာားအတွ က် တစ် ိန်လိုှုံားမဖစ်လျှင် a)

သစအ တားလ နိို င်ငှုံြ ဖယ်ရာားအရားကိ စစ၊ အေသတွ င်ား စိ စစ်အရား နိို င်ငှုံတစ် ို သိို ို့ ဖယ်ရာားအရား အပါအဝင်
(ဤကိ စစ၌ အနာ် ရူားနိို င်ငှုံ သိို ို့ြဟိုတ် ပါပူ ဝါ နယူ ားင်္နနိို င်ငှုံ)၊

b)

အဆိို ပါ တရာားြဝင်- နိို င်ငှုံသာား ြဟိုတ်သူအာား သစအ တားလ နိို င်ငှုံသိို ို့ ဝင်အရာက်အစြည်နငို့်
အနထိို င်အစြည်မဖစ်သညို့် ဗဇာအတွ က် အလျှာက်လာတစ်အစာင်ကိို လက် ှုံ မ င်ား၊ စိုှုံစြ်ားစစ်အဆားမ င်ားနငို့်
ဆိုှုံားမဖတ်မ င်ားကိ စစ၊ သိို ို့ြဟိုတ်

c)

ဗဇာ တစ် ို အတွ က် တရာားဝင် အလျှာက်လာတစ်အစာင် ဟိုတ်ြဟိုတ် ဆိုှုံားမဖတ်မ င်ားကိ စစ။

2)

သက်ဆိိုင်ရာ ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား မ င်ား ရည်ရွယ် က်ြ ဥပအေပါ သတ်ြတ် က်နငို့်ကိိုက်ညလျှင်။

3)

အဆိို ပါ သက်ဆိိုင်ရာ ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား မ င်ား ရည်ရွယ် က်ကိို တစ် ိန်လိုှုံား အလို့ လာ ကညို့်ရအနပပား
သငို့်တငို့်အလ ာက်ပတ်စွာ လက်အတွ ို့က နိို င်သြျှ အမြန်ဆိုှုံား အအကာင်အထည်အဖာ်ရန်မဖစ်သည်။

DBE17 က တင်မပသည်ြာ သူ နငို့် အိုပ်စိုဝင်ြ ာားသည် အအာက်အဖာ်မပပါ အအ ကာင်ားရင်ားြ ာားအနက် တစ် ို သိို ို့ြဟိုတ်
နစ် ို လို ှုံ ားအ ကာငို့် သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရ၏ တရာားြဝင်စွာမဖငို့် ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား မ င်ားကိို ှုံ ွဲို့ ရသည် a) ၂၀၁၂ ို နစ် သင်္ိုတ်လ ၁၂ ရက်အနို့အနာက်ပိိုင်ား သစအ တားလ နိို င်ငှုံသိို ို့ အရာက်ရိ လာ ွဲို့ သညို့် DBE17 နငို့်
အဆိို ပါ အိုပ်စိုဝင်ြ ာားြာ အနာ်ရူ ားနိို င်ငှုံ သိို ို့ြဟိုတ် ပါပူ ဝါ နယူ ားဇလန်နိိုင်ငှုံသိို ို့ အ ေါ်အဆာင် ှုံ ရရန်
လိို အပ် ွဲို့ အသာ်လည်ား ၎င်ားတိို ို့ြာ အအာက်ပါ တစ် ို ို အရ တရာားြဝင်စွာမဖငို့် ထိ န်ားသိ ြ်ား ှုံ ွဲို့ ရသည် i.

အဆိို ပါလူ ြ ာားကိို အ ေါ်အဆာင်သွာားသညို့် အဆိို ပါ အနရာြ ာားြာ ဥပအေပါ သတ်ြတ် က်ြ ာားနငို့်
သငို့်တငို့်အလ ာက်ပတ်စွာ လက်အတွ ို့ြက ွဲို့ ပါ သိို ို့ြဟိုတ် စွ ြ်ားအဆာင်နိိုင်စွြ်ားြရိ ွဲို့ ပါ၊ သိို ို့ြဟိုတ်

ii.

အဆိို ပါလူ ြ ာားကိို အဆိို ပါ အနရာြ ာားသိို ို့အ ေါ်အဆာင်သွာား ွဲို့ သည် သိို ို့အသာ် သငို့်တငို့်အလ ာက်ပတ်စွာ
လက်အတွ ို့က နိို င်သြျှ အမြန်ဆိုှုံား ြဟိုတ်ပါ။

b) သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရသည် DBE17 နငို့် အိုပ်စိုဝင်ြ ာားအာား သစအ တားလ နိို င်ငှုံ၌ ဆက်လက်အနရန်
ဗဇာအပားြည် ဟိုတ်ြဟိုတ် ဆိုှုံားမဖတ်ရန်အတွ က် အလွ န် အ ိန် ကာအညာင်ား ွဲို့ သည်။
သစအ တားလ နိို င်ငှုံ

အစိို ားရသည်

DBE17

နငို့်

အိုပ်စိုဝင်ြ ာားအာား

တရာားြဝင်

ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား

ွဲို့ သည်ကိို

သအဘာြတူ ဘွဲ ဤအတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြကိို ို ှုံ အ ပ၍ တရာားဆိို င်အနပါသည်။
5.

သင် အို ပ်စိုဝင် တစ်ဦား ဖြစ်ပါသလြောား။
သင်သည် အိုပ်စိုဝင် တစ်ဦားမဖစ်သည် အကယ်၍ သင်သည် ၂၀၁၁ ို နစ် သင်္ိုတ်လ ၂၇ ရက်အနို့နငို့် ၂၀၂၀ ို နစ် အဖအဖေါ်ဝါရလ ၂၅ ရက်အနို့ အ ကာားတွ င်
သစအ တားလ နိို င်ငှုံ ြည်သညို့် အစိ တ်အပိို င်ား သိို ို့ြဟိုတ် အစိ တ်အပိို င်ားြ ာားတွ င်ြဆိို အလို ပ်လိုပ်ရက်
နစ်ရက်ထက်အက ာ်လွန်ပပား လူ ဝင်ြကကား ကပ်အရား ထိ န်ားသိ ြ်ားစ န်ားတွ င် ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား ှုံ ွဲို့ ရလျှင်
မဖစ်သည်။
သင်သည် သငို့် သစအ တားလ နိို င်ငှုံ ဗဇာ ပယ်ဖ က် ှုံ ွဲို့ ရအသာ်လည်ား ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား
ြ ှုံ ွဲို့ ရလျှင်မဖစ်သည်။
သင်သည် သစအ တားလ နိို င်ငှုံသိို ို့ အရာက်ရိ ပပား ြည်သညို့်အ ိန်၌ြဆိို သငို့် ြိ င်နိိုင်ငှုံသိို ို့ သိို ို့ြဟိုတ်
သစအ တားလ နိို င်ငှုံသိို ို့ ြလာအရာက်ြ သင် အနထိို င် ွဲို့ သညို့် အမ ာားနိို င်ငှုံတစ် ို ို သိို ို့ ြိ ြိ သအဘာအလ ာက်
ြမပန် ွဲို့ လျှင်မဖစ်သည်။
3

၂၀၁၁ ို နစ် သင်္ိုတ်လ ၂၇ ရက်အနို့ြစ၍ ြည်သညို့်အ ိန်၌ြဆိို သငို့် ြိ င်နိိုင်ငှုံသိို ို့ သိို ို့ြဟိုတ်
သစအ တားလ နိို င်ငှုံသိို ို့ ြလာအရာက်ြ သင် အနထိို င် ွဲို့ သညို့် အမ ာား နိို င်ငှုံတစ် ို ို သိို ို့ သစအ တားလ နိို င်ငှုံြ
သင်သည် ြဖယ်ရာား ှုံ ွဲို့ ရလျှင်မဖစ်သည်။
သငို့် ဗဇာသက်တြ်ား ကိုန်ဆိုှုံား ွဲို့ အသာ်လည်ား သင်သည် ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား ြ ှုံ ွဲို့ ရဘွဲ အနာင်္တ်တွင်
သငို့်အာား အကာအကွ ယ်အပားြ ဗဇာ ွ ငို့်ပပသည်ြလွွဲ ၍ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ၌ တရာားဝင် ဗဇာတစ် ို ြရိ ဘွဲ
ဆက်လက်အန ွဲို့ ရလျှင်မဖစ်သည်။
သင်သည် ြည်သညို့်အ ါြျှ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ လို ှုံ ပ ှုံ အရား စို ှုံ စြ်ားြ အဖွွဲ ို့အစည်ား အက်ဥပအေ ၁၉၇၉ ို နစ်
(Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (Cth)) အရ လို ှုံ ပ ှုံ အရား စိ စစ်ြကိို
အစစ်ြ ှုံ ွဲို့ ရလျှင်မဖစ်သည်။
အကယ်၍ သင် အိုပ်စိုဝင် တစ်ဦားမဖစ်သည် ဟိုတ်ြဟိုတ် ြအသ ာလျှင် သင် Maurice Blackburn Lawyers ကိို
ဖိုန်ား 1800 930 956 မဖငို့် ဆက်သွယ်နိိုင်သည် သိို ို့ြဟိုတ် အားအြားလ်
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au မဖငို့် ဆက်သွယ်နိိုင်သည် သိို ို့ြဟိုတ် သငို့် ကိို ယ်ပိိုင်
ဥပအေအ ကှုံ ဉာဏ်အတွ က် အနာငို့်အနားြြရိ အစဘွဲ အတာင်ား ှုံ နိို င်သည်။
6.

ကျွန်ိုပ်သည် အို ပ်စိုဝင် တစ်ဦားဖြစ်ပပီ ား ကျွန်ိုပ် အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှုတွင် ပါဝင်လို သည် - ကျွန်ိုပ်
ဘြောလို ပ်ရမည်နည်ား။
သင် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ပါဝင်အနလိို လျှင် သင် လက်ရိ ၌ ဘာြျှလိုပ်ရန် မလို အပ်ပါ။
သိို ို့အသာ်လည်ား သငို့်အအနမဖငို့် သင်၏ဆက်သွယ်ရြညို့် အအသားစိ တ်အ က်ြ ာားကိို DBE17 အတွ က်
အရ ို့အနြ ာားမဖစ်သညို့် Maurice Blackburn Lawyers ၏ ဝက်ဘ်ဆိိုက်https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-ofpeople-seeking-asylum-class-action/ တွ င် ြတ်ပိုှုံတင်နိိုင်ပါသည်။ ဤနည်ားအာားမဖငို့် အတန်ားအစာားအလိို က်
စွွဲ ဆိိုြနငို့်ပတ်သက်သညို့် အနာင်အနာင်္တ် နိို ို့တစ်စာ တစ် ို ို ကိို သငို့် အကကိ က် လိ ပ်စာ၊ အားအြားလ် သိို ို့ြဟိုတ်
ြိို ဘိို င်ားဖိုန်ားနှုံ ပါတ်သိိုို့ ပိို ို့အပားနိို င်သည်။

ဤအတန်ားအစြောားအလို က်
တစ်စိုံတစ်ရြော

စွ ွဲဆို မှုတွင်

ကပားရန်လို မည်

ပါဝင်ကနသညို့်အတွ က်

မဟို တ်ပါ-

ပိို ြိို အအသားစိ တ်ကိို

သင်သည်

ယခို ကလြောကလြောဆယ်၌

အအာက်အဖာ်မပပါ

“8.

အကယ်၍

ကငွ က ကား

ကျွန်ိုပ်

အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ပါဝင်အနလျှင် ကျွန်ိုပ် အငွ အ ကား တစ်စိုှုံတစ်ရာ အပားရန်လိိုြည်လာား။” တွ င် ကညို့်ရှု ပါ။
အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ပါဝင်မ င်ားသည် သငို့်တွင်ရိ နိိုင်သညို့် ဗဇာ တစ် ို ို ကိို ထိ ိို က်ြည် ြဟိုတ်ပါ။
အကယ်၍ သငို့်ဗဇာနငို့်ပတ်သက်၍ သငို့်တွင် အြားရန်အြား ွ န်ား တစ် ို ို ရိ လျှင် သင် လူ ဝင်ြ ကိို ယ်စာားလယ် (migration
agent) တစ်အယာက်ကိို ဆက်သွယ်သငို့်သည်။
အကယ်၍ သင် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ပါဝင်အနလျှင် သင်သည် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ
ရလေ်အအမဖကိို “လိို က်နာ” ရလိ ြို့်ြည်။ ဆိို လိို သည်ြာ သင်သည် ရလေ်အအမဖကိို လက် ှုံ ရန် လိို သည်၊ ၎င်ားသည်
အတန်ားအစာားအလိို က်

စွွဲ ဆိိုြြာ

နိို င်သည်မဖစ်အစ

သိို ို့ြဟိုတ်

ရှုံ ားသည်မဖစ်အစ

သိို ို့ြဟိုတ်

အငွ အ ကားအာားမဖငို့်

အက အအားလိို က်သည်မဖစ်အစ သင်နငို့် သက်ဆိိုင်ပါလိ ြို့်ြည်။
a)

အကယ်၍ အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြြာ အအာင်မြင်လျှင် သင်သည် စရင်ဆိုှုံားမဖတ် က်
သတ်ြတ်အပားသညို့်အငွ အ ကား သိို ို့ြဟိုတ် အက အအားလိို က်သညို့် အငွ အ ကားပြာဏကိို အ ိျုားက ရထိို က် ွ ငို့်
ရိ အကာင်ားရိ နိိုင်သည်။ ဆိို လိို သည်ြာ သင် အငွ ရနိို င်သည်။
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b) အကယ်၍ အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြြာ ြအအာင်မြင်လျှင် သိို ို့ြဟို တ် အြျှာ်လငို့်ထာားသအလာက်
အအာင်မြင်ြနည်ားပါားလျှင် သင် အငွ လိုှုံားဝ ြရအကာင်ား ြရနိို င်ပါ သိို ို့ြဟို တ် အငွ အနည်ားအက ဥ်ား ရအကာင်ား
ရနိို င်သည်။ သိို ို့အသာ်မငာားလည်ား သင်သည် အငွ အ ကား တစ်စိုှုံတစ်ရာ အပားရန်လိိုြည် ြဟို တ်ပါ။
အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြြာ အအာင်မြင်သည်မဖစ်အစ သိို ို့ြဟို တ် ြအအာင်မြင်သည်မဖစ်အစ အကယ်၍ သင်
ပါဝင်အနလျှင် သငို့ ်အအနမဖငို့ ် အနာင်တစ် ိန်၌ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရအအပေါ် အထက် အပိို ေ် “3.
အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ ဆိို သည်ြာ အဘယ်နည်ား။” ဟို ရင်ားမပထာားသညို့် အတူ တူ စွ ပ်စွွဲ က်ြ ာားအတွ က်
သငို့်ကိိုယ်ပိိုင် တရာားရိုှုံ ားအြကိို စွွဲ ဆိိုနိို င်ြည် ြဟို တ်ပါ။
7.

ကျွန်ိုပ်သည် အို ပ်စိုဝင် တစ်ဦားဖြစ်ကသြော်လည်ား ကျွန်ိုပ် အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှုတွင် မပါဝင်လို ပါ - ကျွန်ိုပ်
ဘြောလို ပ်ရမည်နည်ား။
အကယ်၍ သင် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ြပါဝင်လိိုလျှင် သငို့်အအနမဖငို့် သစအ တားလ နိို င်ငှုံ ဗဟိို တရာားရိုှုံ ားကိို
အမပာမပရန်လိိုသည်။ ၎င်ားကိို “အြသည်အမဖစ် ပါဝင်မ င်ားြ နို တ်ထွက်မ င်ား” ဟိုအ ေါ်သည်။
အကယ်၍ သင် နို တ်ထွက်လျှင် သင်သည် ၎င်ား၏ ရလေ်အအမဖ ြည်သိိုို့ပင်ဆိိုအစ ဤအတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြြ အငွ အ ကား တစ်စိုှုံတစ်ရာကိို ရြည်
ြဟိုတ်ပါ၊
အဆိို ပါ အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ ရလေ်ကိို လိို က်နာရန်လိိုြည် ြဟိုတ်ပါ၊ သငို့်အအနမဖငို့် တရာားြဝင်
ထိ န်ားသိ ြ်ားအက ဥ်ား မ င်ားမဖစ်သညို့် စွ ပ်စွွဲ က်အတူ တူ နငို့်ပတ်သက်၍ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရအအပေါ်
သငို့်ကိိုယ်ပိိုင် တရာားရိုှုံ ား အြကိို သင် စွွဲ ဆိိုလိို လျှင် စွွဲ ဆိိုနိို င်ြည်မဖစ်သည်၊ သိို ို့အသာ် သငို့်အအနမဖငို့် ဥပအေအရ
ကနို့်သတ်ထာားသညို့် အ ိန်ကာလစည်ားကြ်ားသတ် အအတာအတွ င်ား အြစွွဲ ဆိိုရန်မဖစ်သည်။
အကယ်၍ သင် သငို့်ကိိုယ်ပိိုင် တရာားရိုှုံ ားအြကိို သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရအအပေါ် စွွဲ ဆိိုလိို လျှင် သင်သည် သငို့်အြနငို့်
အက ှုံျုားဝင်သညို့် အ ိန်ကနို့်သတ် က်တိိုို့နငို့်ပတ်သက်ပပား သင် မနို တ်ထွက်မီ အရ ို့အနတစ်ဦားထှုံ ြ
အ ကှုံ ဉာဏ်ယူသငို့်သည်။
အကယ်၍ သင် နို တ်ထွက်လို လျှင် ဤနို တ
ို့ စ်စြော အဆို ံ ားပို င်ားရှ နို တ်ထွက်ပိုံစံ ကို သင် ဖြညို့်စွက်ရမည်ဖြစ်ပပီ ား ပို ံ စံ ကို
ကအြောက်ပါလပ်စြောအတို င်ား အီ ားကမားလ် သို မ
ို့ ဟို တ် စြောတို က်မှတစ်ဆငို့ ် ပို ရ
ို့ မည် The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
vicreg@fedcourt.gov.au

အကရားကကီ ားသည်အဆိို ပါ နို တ်ထွက်ပိုှုံစှုံ ကိို ရိုှုံ ားသိို ို့ ၂၀၂၀ ို နစ် ေဇင်ဘာလ ၄ ရက်အနို့ြတိို င်ြ အရာက်ရြည်။ အကယ်၍ ြအရာက်လျှင်
သငို့် နို တ်ထွက်ြြာ အတည်မဖစ်ြည် ြဟိုတ်ဘွဲ သင်သည် ဤအတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြ၏ အိုပ်စိုဝင် တစ်ဦား
မဖစ်အနအသားြည်မဖစ်သည်။
နို တ်ထွက်လိိုသညို့် အိုပ်စိုဝင် တစ်ဦားစသည် သားမ ာား နို တ်ထွက်ပိုှုံစှုံ တစ် ို ကိို မဖညို့်စွက်သငို့်သည်။
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8.

ကျွန်ိုပ် အတန်ားအစြောားအလို က် စွ ွဲဆို မှုတွင် ပါဝင်ကနလျှင် ကငွ က ကား တစ်စိုံတစ်ရြော ကျွန်ိုပ် ကပားရန်လို မည်လြောား။
သင်သည် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် ပါဝင်အနရန်အတွ က် လက်ရိ ၌ အငွ အ ကားတစ်စိုှုံတစ်ရာ အပားရန်ြလိို ပါ။
Maurice Blackburn Lawyers သည် ဤအတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြကိို
အအမ ှုံ အအပေါ်ြူ တည်၍

အြလိို က်အပားအနပါသည်။

ဆိို လိို သည်ြာ

သင်သည်

‘စည်ားကြ်ား က်အရ အ ြွဲို့ ’
အတန်ားအစာားအလိို က်

စွွဲ ဆိိုြ

အအာင်မြင်ြသာ အငွ အ ကားရြည်မဖစ်သည်။
အကယ်၍

စွွဲ ဆိိုြ

အအာင်မြင်လျှင်

Maurice

Blackburn

Lawyers

အအနမဖငို့်

၎င်ားတိို ို့၏

ဥပအေဆိို င်ရာ

ဝန်အဆာင်ြြ ာားအတွ က် ရရိ ြည်မဖစ်သညို့် အငွ အ ကားြာ သစအ တားလ နိို င်ငှုံ အစိို ားရထှုံ ြ သိို ို့ြဟိုတ် အမ ာား အြသည်
တစ်ဖက်ဖက်ထှုံြ ၎င်ားတိို ို့ရနိို င်သညို့် အငွ အ ကား ပြာဏြာ အကနို့်အသတ်ရိ ပါလိ ြို့််ြည်။
သငို့်အအနမဖငို့် အြ၏ အဆိုှုံားပိို င်ား၌ အကယ်၍ သင် သငို့်ကိိုယ်ပိိုင် အတာင်ား ှုံ က်ကိို အပပားသတ် အတာင်ား ှုံ ရန်အတွ က်
တစ်ကိိုယ်အရ ဥပအေဆိို င်ရာ အ ကှုံ ဉာဏ်လိိုအပ်လျှင် သင် တစ်စိုှုံတစ်ရာ အပားရန်လိိုအပ်အကာင်ား လိို အပ်နိိုင်သည်။
သငို့်အတွ က် အဆိို ပါ အလို ပ်ကိို လို ပ်အပားရန် သငို့်အအနမဖငို့် Maurice Blackburn Lawyers သိို ို့ြဟိုတ် အမ ာား
အရ ို့အနြ ာားကိို လို ပ် ိို င်ားနိို င်သည်။

အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြတွ င် Maurice Blackburn Lawyers အအနမဖငို့်

အြလိို က်အပားသညို့် သတ်ြတ် က်ြ ာား၏ ြိ တတူတစ်အစာင်ကိို ၎င်ားတိို ို့အာား ဆက်သွယ်မ င်ားအာားမဖငို့် သင် ရနိို င်ပါသည်။
9.

သက်ဆို င်သညို့် စြောရွ က်စြောတမ်ားမျြောား၏ မတတ ူမျြောားကို သင် မည်သညို့်ကနရြော၌ ရရှနို င်သနည်ား။
သက်ဆိိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်ားြ ာား၊ အတာင်ား ှုံ က် အဆိို လာ အပါအဝင် ၊ နငို့်တကွ အ ပလာကိို အအာက်ပါနည်ားအာားမဖငို့်
ရရိ နိိုင်သည် (a)

၎င်ားတိို ို့ကိို https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-classactions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/ ြ
အေါင်ားလို ေ်ဆွွဲယူမ င်ားအာားမဖငို့်မဖစ်သည်၊

(b)

၎င်ားတိို ို့ကိို Maurice Blackburn Lawyers ရိုှုံ ား န်ားြ ာားအနက် တစ် ို တွ င် နှုံ နက် ၉ နာရြ ညအန ၅ နာရ အ ကာား
ကညို့်ရစစ်အဆားမ င်ားအာားမဖငို့်မဖစ်သည်၊

ဆက်သွယ်ရြညို့်

အအသားစိ တ်အ က်ြ ာားကိို

www.mauriceblackburn.com.au တွ င်ရရိ နိိုင်သည် သိို ို့ြဟိုတ် ဖိုန်ား 1800 930 956 ကိို အ ေါ်မ င်ားအာားမဖငို့်
ရရိ နိိုင်သည်။
(c)

ဗဟိို တရာားရိုှုံ ား၏

ရိို င်ြတ်တြ်ားရိုှုံ ားကိို

(ဆက်သွယ်ရန်အအသားစိ တ်အ က်ြ ာား-

www.fedcourt.gov.au)

ဆက်သွယ်ပပား ထိို က်သငို့်အသာ ကညို့်ရစစ်အဆား အပားမ င်ားအာားမဖငို့် မဖစ်သည်၊ သိို ို့ြဟိုတ်
(d)

၎င်ားတိို ို့ကိို

ဗဟိို တရာားရိုှုံ ား

ဝက်ဘ်ဆိိုက်

https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-

actions/class-actions တွ င် ကညို့်ရစစ်အဆားမ င်ားအာားမဖငို့်မဖစ်သည်။
အက ားဇူ ားပပ၍ အထက်ပါ ကိ စစြ ာားကိို အအသအ ာ စဥ်ားစာားပါ။ အကယ်၍ သင် ြအသ ာသညို့် တစ်စိုှုံတစ်ရာ ရိ လျှင်
သင် Maurice Blackburn Lawyers ကိို ဖိုန်ား 1800 930 956 မဖငို့် ဆက်သွယ်သငို့်သည် သိို ို့ြဟိုတ် အားအြားလ်
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au မဖငို့် ဆက်သွယ်သငို့်သည် သိို ို့ြဟိုတ် သငို့် ကိို ယ်ပိိုင်
ဥပအေ အ ကှုံ ဉာဏ် အတာင်ား ှုံ သငို့်သည်။ သငို့်အအနမဖငို့် ဆိုှုံားမဖတ် က် ြတ်ရန် ြ ကနို့် ကာသငို့်ပါ။
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တရြောားစွ ွဲဆို မှုတွင် အမှုသည်အဖြစ်မှနို တ်ထွက်က ကြောင်ား နို တ
ို့ စ်စြော
No.

VID1392 of 2019

Federal Court of Australia
District Registry: Victoria
Division: General
DBE17 (သူ ၏ တရြောားစွ ွဲဆို ကရားဆို င်ရြော အို ပ်ထန်ားသူ Marie Theresa Arthur အြောားဖြငို့ ်)
အလျှာက်ထာားသူ
ဓနသဟြောယ ဖပည်ကထြောင်စို သစက တားလျနို င်ငံကတြော်
အလျှာက်ထာား ှုံ ရသူ
To:

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

[သငို့်

နာြည်အမပညို့်အစို ှုံ ],

ဤအတန်ားအစာားအလိို က်

စွွဲ ဆိိုြရိ

အတန်ားအစာား

အဖွွဲ ို့ဝင်

မဖစ်သူ၊

သည်

သစအ တားလ နိို င်ငှုံ ဗဟိို တရာားရိုှုံ ား အက်ဥပအေ ၁၉၇၆ ို နစ် (Federal Court of Australia Act 1976) ပိုေ်ြ 33J
အရ၊ [သငို့် နာြည်အမပညို့်အစို ှုံ ] သည် အတန်ားအစာားအလိို က် စွွဲ ဆိိုြြ နို တ်ထွက်အ ကာင်ား နိို ို့တစ်စာ အပားပါသည်။

ရက်စွွဲ- [eg 19 June 20..]
သငို့် လက်ြတ် သငို့် နာြည်အမပညို့်အစိုှုံ အြွ ားသကက ရာဇ် အားအြားလ် ဖိုန်ားနှုံ ပါတ် တစ်ခိုကို စက်ဝို င်ားကွ င်ားကပားပါ - အိုပ်စိုဝင် သိို ို့ြဟိုတ် အိုပ်စိုဝင်၏ တရာားဝင် အိုပ်ထိန်ားသူ သိို ို့ြဟိုတ် အိုပ်စိုဝင်
တစ်ဦား ြဟိုတ်

