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 ئاگاداری ئڕای ئەندامەیل گرۆپ

 
Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

  :سەرنج

 

الیەن ئیوەوە سەبارەت وە ئەو لە ئۆسترالیاوا بریاینەسە جمهوری نائورو، سکااڵنامەیگ لە  2013ئاگۆست  3ئەگەر لە دوای 

 وەختە ک لە نائۆرۆ بوینە درس بویە.

 

 Nauru Class")ئەگەر نیەتوەنین وە زوان ئنگلیسی بخوەنین، ئێ ئاگاداریە لە ماڵپەر خوار لە بەش "ئقدام وەکۆمەڵ نائۆرۆ" 

Action"):  وە زوانەیل ترەک دانریاس :phifinneymcdonald.com/projects/ردن دەقێگ لەی ئاگاداریە /. ئڕای داواک

 وە ناودیشان خوارەوە: ( Phi Finney McDonald)وە زوان خوەدان، ئێمەیلێگ بیەنە فی فینی مەکدۆنالد 

GMNauru@pfm.law  :یا نامەیگ ئڕای ئێ ئادرسە کل بکەنLevel 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000. 

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following 

website under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also request 

at a copy of the Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald 

or by post at Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. GMNauru@pfm.law 

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجلیزیة، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 العنوان على Phi Finney McDonald إلى برید إلكتروني إرسال یمكنك أیًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طریق 

GMNauru@pfm.law العنوان  أو عن طریق البرید على 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

আপনি যনি ইংরেজী পড়রে িা পারেি েরে এই  নেজ্ঞনিটি নিম্ননিনিে ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাও়ো যারে । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইি েরে অথো   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 এই  ঠিোিা়ে ডারেে োধযরে  আপিাে ভাষা়ে নেজ্ঞনিে এেটি অিুনিনপে জিয অিুরোধ েেরে পারেি। 

 

အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စာမဖတ္တ တ္္လ ွ်င္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာကိို phifinneymcdonald.com/projects/ 

ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐ႈႏ  းးိိုငပါါသ္္  

သငသ္္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ 
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GMNauru@pfm.law ၌ အ ားအးမားလပါိို႔၍အးသား္လ္္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လ္္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါါသ္္  

 Nauru Class“اگر انگلیسی را خوانده نمی توانید، این اطالعیە بە لسان های دیگر در ویب سایت ذیل ما تحت عنوان 

Action: phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانید یک کاپی این اطالعیە را بە لسان "

 Levelیا بە آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawبە آدرس  Phi Finney McDonaldخودتان با فرستادن ایمیل برای 

4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .بدست آورید   

 

بە زبانهای دیگر   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگلیسی بلد نیستید، این اطالعیە با نام "دادخواهی دستە جمعی نارو" 

. همچنین می توانید با ایمیل زدن بە فای فینی مک /phifinneymcdonald.com/projectsدر تارنمای زیر موجود است: 

 Level 4, 325یا تماس از راه پست بە آدرس GMNauru@pfm.lawبە آدرس  (Phi Finney McDonald)دونالد 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000  بە زبان خودتان اقدام کنید.نسبت بە دریافت یک نسخە از این اطالعیە 

 

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web 

suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de l'avis 

dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à GMNauru@pfm.law ou 

par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

यदि आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइि phifinneymcdonald.com/projects/ पर “Nauru 

Class Action”: के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को 

GMNauru@pfm.law पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पत े

पर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रतत दिए जाने का तनवेिन कर सकते/सकती हैं।  

 

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam 

bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini 

dalam bahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney McDonald di 

atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders  GMNauru@pfm.law

Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam 

Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam 

Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di 

GMNauru@pfm.law atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 
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यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भन ेphifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइिमा "नउरु क्लास एक्शन" 

(“Nauru Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंले दि दिन्नी म्याकडोनाल्ड 

(Phi Finney McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल र्रेर  वा Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 मा पत्राचार र्रेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रतत अनुरोध र्नग सकु्नहुन्छ। 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګلیسي نشی لوستي، دا خبرتیا پە نورو ژبو پدی ویبپاڼە  کي د نارو اکشن  

”Nauru Class Action“پالن  تر نامە الندي شتون لري. تاسو کولي شي یوه کاپي یی پی فینی مکدونالد   Phi Finney 

McDonald تە پە ایمیل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او یا د پوست لە الری Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنە وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba 

“Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori 

fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore GMNauru@pfm.law 

ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට න ොහැකි  ම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ  “ නවුරු 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය ” (“Nauru Class Action” )යටනේ නමම දැනුම්දීම ඔබට නව ේ භාෂාවකින් 

ලබාගත හැකිය .නමම දැනුම්දීනම් පිටපතක් ඔබනග් භාෂානවන් ලබා නද  නලස GMNauru@pfm.law 

නවත නයොමු කළ විද්යුේ තැපැල් ලිපියක් මගින් නහෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 ලිපි ය නවත තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්න ො ල්ඩ්  ( Phi Finney McDonald )ආයත නයන් 

ඉල්ලීමක් කිරීමට ද ඔබට පුළුව .   

 

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale 

websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad 

kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya 

Phi Finney McDonald @ GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 
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நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் 

வலலத்தளப்ேக்கத்தில் “நவுரு ஒட்டும ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலலப்பின் கீழ் 

இந்த ‘அறிவிப்’பிலை நீங்கள் இதர ம ாழிகளில் மேறலாம். ‘ஃபி ஃபினி ம க்டாைல்டு’ (Phi Finney 

McDonald)-விற்கு GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் மின்ைஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 

325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தோல் மூல ாகவும் உங்கள் 

ம ாழியில் உள்ள பிரதி ஒன்லற நீங்கள் பவண்டலாம்.  
 

" Nauru Class Actionاگر آپ انگریزی نہیں پڑه سکتے تو یہ نوٹس دوسری زبانوں میں درج ذیل ویب سائٹ پر "

۔ آپ اپنی زبان میں نوٹس کی ایک نقل طلب کرنے کے /phifinneymcdonald.com/projectsسیکشن میں دستیاب ہے: 

 Level 4, 325 Flindersپر ای میل کر سکتے ہیں یا  GMNauru@pfm.lawکو  Phi Finney McDonaldلئے 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهیج سکتے ہیں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 
 

 ئڕای چە ئێ دەقە ئڕام کل کریاس؟

 

رس ئدارەیل دەولەتی ک بەرپ سەرۆکەیلو  پێشتردو کەس دۆسیەیگ لە دادگای فدرال ئۆسترالیا لە دژ وەزیرەیل ئێسە و  .1

وە ئۆسترالیان، درس کردنە؛ ئێ کەسەیلە بریتین لە: بەڕێز ئسکات موریسون نوێنەر پەرلەمان، بەڕێز پیتر داتۆن  کۆچ

نوێنەر پەرلەمان، بەڕێز تۆنی برک نوێنەر پەرلەمان، بەڕێز مارتین بولز و بەڕێز مایکل پزولو. دۆسیەی ناوبریای ئیە 

سەرۆکەیل  ( وێگ لە پلەبەرزترین ئەندامەیل دەوڵەت ئۆسترالیا بوینەک لەو وەختە بەشئویشێدن ک هەر یەک لە وەزیرەیل)

( لە ئەرک خوەیان جوور بەرپرس ک لەو وەختە بەشێگ لە پلەبەرزترین پلەدارەیل خزمەتگۆزاری گشتی ئۆسترالیا)

ەیلیانە ئێ کاردەولەتی وە شێوەی نایاسایی کار کردنە و لە وەخت کارەیل ناوبریای، تواسنە چاوپۆشی لە نایاساییبوون 

ئێ بابەتە وە ناسناو " خراو وەکارهاوردن (. بێ ڕەچاوکردن" ناو نریاسک لە ناو یاسایل ئۆسترالیا وە "خەمساردی بکەن )

 دەسەاڵتەیل لە پۆست دەولەتی" ناسریاس.

 

 سەرۆکەیل و دەولەت( یش یەکێگ لە الیەنەگانە. هەر یەک لە وەزیرەیل، ئۆسترالیاکۆمەڵگای هاوپەیمانی ئۆسترالیا)  .2

 ئۆسترالیا لەی دۆسیە بەرگری لە خوەیان کەن.

 

ئێ دۆسیە " یەی ئقدام وەکۆمەڵە". ئیە وەی واتاسە ک وە دەس کەس یا کەسانێگ وە نوێنەرایەتی لە گرۆپ تر لە کەسەیل  .3

ی لەوانەو درس وە ناو "ئەندامەیل گرۆپ" درس کریاس. ئەندامەیل ئەو گرۆپە ک ئێ ئقدام وەکۆمەڵە وە نوێنەرایەت

 ئۆسترالیا کلیان کردەسە جمهوری نائۆرۆ. 2013ئاگۆست  3کریاس، ئەو کەسانەنە ک لە دوای 

 

نائۆرۆ، هەر وەی  بریاوینەلە ئۆسترالیاوا  2013ئاگۆست  3ک هاتێ لە دوای  ئاگادار کریاینەسەوەئیوە وەی مدووە  .4

 ئەندام گرۆپ. ەمدووە هاتێ بتوەنین بوین

 

ئقدام وەکۆمەڵ لە سەر بارودۆخ ڤیزاتان کاریگەری نیەنەید. ئەگەر لەسەر ڤیزاتان پرسیار دیرین بایەد بەشداریکردن لە  .5

 وەل یەی نوێنەر کۆچا پەیوەندی بکەن.

 
ئڕای بوین لە ناو ئقدام وەکۆمەڵ هەوەجەیگ ئەو پویلداین نییە. تەنیا لە ئەگەر سەنن غەرامەت یا لە ئەگەر هەوەجە وە  .6

ئڕای ئەوپەرتخبردن داواکاریەگەدان، بایەد لە کۆتایی دۆسیەگەدان بڕێگ پویل بیەن. ئێ بڕ پویلە ڕاوێژکاری یاسایی 

ئەو غەرامەتە ک ڕەسێدە پیدان نییە. یانێ سەبارەت وە تێچووی یاسایی لە ئقدام وەکۆمەڵ چشتێگ لە گیرفان  فرەتر لە

 خوەدان نیەن.

 

 .(PFM) (Phi Finney McDonald) کۆمپانیان فی فینی مەکدۆنالدنئەو پارێزەرەیلە ک ئێ دۆسیە وەڕێیەو بەن  .7

پەیوەندی  PFMتا وەل  GMNauru@pfm.lawئەگەر نیەزانین ئەندام گرۆپین یا نە، توەنین ئیمەیلێگ بیەینە ناونیشان 

 پرسیارێگ داشتین تکایە پەیوەندی وە دادگای فدرالەو مەکەن.. ئەگەر هەر جۆرە قسە بکەنبکەن و وەگەرد پارێزەرتانا 
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 سیستم یاسایی ئۆسترالیا

 

( ڕێ دەیدن تا خوازیار سەنن غرامەت دارایی لە دژ کەس تر یا داواکارسیستم یاسایی ئۆسترالیا وە کەس )ناسریای وە  .8

باواڕ داشتوود ک وە مدوو هەڵسووکەوت ، لەو ئەگەرە ک داواکار ( بودناسریاو وە داواکریایکۆمپانیا یا دەولەت )

 داواکریای تویش خسار بویە، وە مەرجێ ک بنەمای گونجاوێ ئڕای داوا بوودن.

 

 ئێ بابەتە لەسەر یاسایلدەوڵەتن. دادگاگان خاوەن یاسایل ڕووشن ئڕای کارەیلیانن. لە گشت دادگایل ئۆسترالیا جیا  .9

اسایی لەسەر ئەو بەڵگەیلە ئڕای بڕیاردان لەسەر دۆسیە وەپەی رچێوەی یپەیوەندیدار وە دابینکردن بەڵگەیل و کارەیل چوا

 یاسا وەکار چن.

 

 ئێ ئقدام وەکۆمەڵە ئڕای چەس؟

 

ئێ ئقدام وەکۆمەڵە بانگەشەی ئیە کەی ک هەر یەک لە وەزیرەیل ئێسە و لەیەوەر بەرپرس کۆچ و بەرپرسەیل رێکخراوەیل  .10

ئەرک خوەیان جوور پلەدار دەولەت یاسا ژێرپا کردنە. ئەو دو کەسە ک دەوڵەتی بەرپرس کۆچ، لە وەخت وەڕێیەوبردن 

 دۆسیەی ئقدام وەکۆمەڵ وەڕێخستنە ئڕای سەرکەفتن لە دۆسیەگە بایەد ئیانەی خوار بسەڵمێنن:

 

(a) وەزیرەیل و بەرپرسەیل هەر کامیان لە وەخت وەڕێیەوبردن ئەرک خوەیان وە پەی یاسا کار نەکردنە؛ و 

 

(b) سەیل بڕیار دانە ئێ بابەتە ک کارەگانیان نایاسایین لەوەرچەو نەگرن )ک لە یاسایل ئۆسترالیا وەزیرەیل و بەرپر

 بێ ڕەچاوکردن" ئویشنە پێ."خەمساردی 

 

ئێ ئقدام وەکۆمەڵە بانگەشەی ئیە کەد ک کارەیل نایاسایی لە وەخت پێشکەشکردن داواکاری ڤیزا یا داواکاری  .11

( لە نائۆرۆ وە چوار چێوە وەڕێیەو RPCڤیزای لێکۆلینەوەی خۆجێیی )هەر جۆرە دریژکردنەوەی ڤیزای ناوەند 

 چێیە:

 

(a)  بەرپرسەیل ئۆسترالیایی وەپەی یاسا ماف پێشکەشکردن داواکاری یا داواکاری دریژکردنەوەی ڤیزایRPC 

 ئەودریای وە ئەندامەیل گرۆپەگە نیاشتنە؛

 

(b)  بەرپرسەیل ئۆسترالیایی ئەرک داشتنە لە سەر پێشکەشکردن داواکاری یا داواکاری دریژکردنەوەی ڤیزای

RPC ،رەویەیی لە بەرامبەر ئەندامەیل گرۆپ پەیرەو بکەن وەلێ ئێ کارە نەکردنە؛ دادپەروەری 

 

(c)  تەنیا لەو ئەگەرە توەنن وە شێوەی یاسایی لێکۆلینەوە لەسەر پێشکەشکردن داخوازنامە بەرپرسەیل ئۆسترالیایی

بکەن ک وە پەی چوارچێوەی ماف مرۆڤ هەڵسوکەوت وەگەرد  RCPیا داخواز دریژکردنەوەی ڤیزای 

 ئەندامەیک گرۆپ بکریەد وەلێ ئیجوورە نەویە؛
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(d) پرسەیل ئۆسترالیایی تەنیە لەو ئەگەرە توەنسنە وە سەبارەت وەو بەشە لە ئەندامەیل گرۆپ ک مناڵ بوینە، بەر

بکەن ک وە پەی پێوانەیل  RPCشێوەی یاسایی لێکۆلینەوە لەسەر داخوازنامە یا داوای دریژکردنەوەی ڤیزای 

 ماف مرۆڤ پەیوەندیدار وە مناڵەیلەوە وەگەردیان هەڵسوکەوت بکریەد وەلێ ئیجوورە نەویە.

 

ئێ ئقدام وەکۆمەڵە بانگەشەی ئیە کەد ک وەزیرەیل و سەرۆکەیل ناوبریای بەرپرس کارەیل  مەسولەیل ئۆسترالیایی  .12

ن ئڕا ئیە ک هەنای وەزیرەیل و رەئیسەیل ناوبریای   RPCپێشکەشکردن داخوازنامە و داوای دریژکردنەوەی ڤیزای 

ماف خوەیان ئڕای نواگرتن لە هەڵسوکەوت نایاسایی خەریک وەڕێیەوبردن ئەرک خوەیان بوینە بڕیار دانە تا لە 

 بەرپرسەیل چاوپۆشی بکەن.

 

ئێ ئقدام وەکۆمەڵە داوای ئیە کەد ک ئەو وەزیر و رەئیسەیلە ک لەی ئقدام وەکۆمەاڵ داواکریانە و کۆمەڵگای هاوپەیمانە  .13

وە نایاسایی بریانەسە نائۆرۆ و لە  ک ئەوان نوێنەرێ بوونە بایەد غەرامەت بیەنە ئەندامەیل گرۆپە چۆن ئێ ئەندامەیلە

 ئاکام بردنیان وەورە تویش خسار و زیان بوینە.

 

دریژەی بانگەشەی لە دژ داواکریایل لە ڕاگەیاندن خاسکریای بانگەشەی داواکارەگان هاتیە. دەقێگ لە ڕاگەیاندن  .14

 وەر دەس: خریایەسە PFMخاسەوکریای بانگەشەی داواکارەگان و بەرگری داواکریایەکان لە سایت 

phifinneymcdonald.com/projects./ 

 

ئێ ئقدام وەکۆمەڵە ها شوون سەنن غرامەت ئڕای کارەیل نایاسایی وەزیرەیل و ڕەئیسەیل تا قەرەبوو خسارەیل ئەو  .15

بریانەسە نائۆرۆ و لەورە تویش خسار کەسی، لە دەسدان دەرئامەد و زندان نایاسایی  2013ئاگۆست  3کەسەیلە ک دوای 

 بکەیدن. بوینە

 

 بایەد چە بکەم؟ -توەم لەی ئقدام وەکۆمەڵە بەشداری بکەم

 

ئەگەر تواین لەی ئقدام وەکۆمەڵە بەشداری بکەین، ئێسە هەوەجە وە کردن هیچ کارێگ نییە. ئیوە بەشێگن لەی ئقدام  .16

ەی بارە ئڕادان ئویشێ ک لوەکۆمەڵە و ئەگەر ڕازی نین توەنین بویشینە دادگای فدرال ئۆسترالیا. بەش دریژەی ئێ بەڵگە 

 بایەد چە بکەین.

 

لە ئقدام وەکۆمەڵ،ئەندامەیل گرۆپ ناچار وە پەیرەوی ئەنجامێین مەگەر ئیە ک لە بەشداریکردن لە پڕۆسەی دادگا  .17

 .دانان یا ڕێکەفتن ئیوە ناچارین لێ پەیرەوی بکەینبکیشنەو. ئیە یانێ ک ئاکام ئقدام وەکۆمەڵ چ سەرکەفتن بوود یان چ 

 

(a) .ئەگەر ئقدام وەکۆمەڵ سەربکەفێد، هاتێ ماف سەنن بەشێگ لە بڕیار دریای یا بڕ ڕێکەفتن بیاشتوون 

 

(b)  ئەگەر ئێ تەقەال سەرکەفتێ نەودن یا کەمتر لەوە ک چاوەڕوانی کریەد سەرکەفتێ بوود هاتێ پویل کەمێگ

بانگەشەیل سەبارەت وە  بدریەدە پیدان یا هیچ پویلێگ نەدریەدە پیدان و دی نیەتوەنین وە مدوو هەر ئێ

هەلسوکەوت نایاساییا ک لە بان باس کریا لە دژ وەزیرەگان یا ڕەئیسەگان سکااڵ بکەین. هەر ئێجوورە هەوەجە 

 وە دایین هیچ پویلێگ نەیرین.
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لە  وەخت بڕیاردان لە سەر بابەتەیل هاوبەش گشت ئەندامەیل گرۆپ، ئەگەر تواین بەشێگ لە ئقدام وەکۆمەڵ بوین ،  .18

ەجەید وە ئەودان پویل نەیرین. تەنیا لە ئەگەر سەنن غەرامەت یا لە ئەگەر هەوەجە وە ڕاوێژکاری یاسایی کەسی هەو

ئڕای نەهایی کردن داواکاریەگەدان، پێویستە لە کۆتایی دۆسیەگە پویل بیەن. ئەو پویلە ک هاتێ وە مدوو ئقدام وەکۆمەڵە 

ت وە تێچوویل یاسایی لە ئقدام وەکۆمەڵ هەوەجە نییە چشتێگ لە گیرفان بیەین، فرەتر لە غەرامەتەگە نییە. یانێ، سەبارە

 خوەدان بیەین.

 

پەیوەندی بکەن تا لە بانان، ئاگاداریەیل  PFMوەگەرد  GMNauru@pfm.lawئەگەر تواین لە ڕێ ئیمەیل  .19

 ترەک وە ناونیشان یا ئیمەیلەگەنان کل بکریەد.

 

 بایەد چە بکەم؟ -نیەتوام لەی ئقدام وەکۆمەڵە بەشدار بەەم

 
 ئەگەر نیەتواین لەی ئقدام وەکۆمەڵە بەشداری بکەین، بایەد دادگای فدرال ئاگادار بکەینەو. وەی بابەتە .20

"بەشداری نەکردن" ئویشن. ئەگەر توای بەشداری نەکەین بایەد فرم ئاخر ئێ ئاگاداریە پڕەو بکەین و وەرجێ 

 ئڕای ناونیشان خوار ئیمەیل یا پۆستێ بکەین: 2020جوالی  31( جۆمعە AEST) 4:00لە سات 

 

The Registrar 

Federal Court of Australia 

 Victorian District Registry 

 305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 

 یا

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 

 ئەگەر بڕیار بەشدارینەکردن بیەین، هیچ قەرەبووی خسارێگ لە ئقدام وەکۆمەڵ نیەڕەسێدە پیدان. .21

 

ئەندام ئقدام وەکۆمەڵ بمینن، بایەد فرم بەشدارینەکردن وە شێوەی هەر یەک لە ئەندامەیل گرۆپ ک نیەتوان  .22

 بەشدارینەکردن ئڕای گشت بنەماڵە پڕەو بکەین.جیاواز پڕەو بکەن: ئیوە نیەتوەنین فرم 

 

 لە کوورەوە توەنین دەقێگ لە بەڵگەیل پەیوەندیدار وەدەس بارین؟

 

دەقەیلێگ لە بەڵگەیل پەیوەندیدار، بریتی لە داواکاری، ئاگاداری بانگەشە و بەرگری یا بەرگریەیل ک توەنن وە  .23

 شێوەیل خوارەوە بسێنین:

 

(a)  داگرتنیان لە ماڵپەڕ PFM :وە ناونیشان phifinneymcdonald.com/projects/ 

 

mailto:GMNauru@pfm.law
mailto:vicreg@fedcourt.gov.au
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(b)  :لێکۆلینەوەیان لە ماڵپەڕ دادگای فردال وە ناونیشان.www.fedcourt.gov.au 

 

 لە کوورەوە توەنیمن زانیاریەیل فرەترێگ بخەیمە دەس؟

 

 یان تواین ئێ ئاگاداریە وە زوانەیل ترەکەو بوینین توەنین:ئەگەر هەوەجە وە زانیاریەیل فرەتر دیرین،  .24

 
(a)  سەردان ئێ ماڵپەڕە بکەن :http://phifinneymcdonald.com/projects/؛ یا 

 

(b) لە ڕێ ئیمەیلەو وەگەرد PFM پەیوەندی بکەن :.GMNauru@pfm.law 

 

 

 

http://www.fedcourt.gov.au/
http://phifinneymcdonald.com/projects/
mailto:GMNauru@phifinneymcdonald.com
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 تەنیا لەو ئەگەرە ئێ فرمە پڕەو بکەن ک نیەتواین لەی ئقدام مەکۆمەڵە بەشداری بکەین

Form 21 
Rule 9.34 

 ئاگاداری بەشدارینەکردن

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 

Division: General 

Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 

 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 

Second Applicant 

 

Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 

ndentsRespo 

 

 ه:و

The Registrar 
Federal Court of Australia 

Victoria District Registry 
305 William Street 

Melbourne VIC 3000 
 

 یا

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 
 

 یاسای دادگای فدرال ئۆسترالیا لە ساڵ  33J وە پەی مادەی، یەی ئەندام گرۆپ لەی دادڕەسییە وە نوێنەرایەتی [، پاشناودان و ناو]
 .لە دادڕەسی وە نوێنەرایەتی قولەو کیشێ[ ناو و پاشناودان] ئعالم کەیدن ک ،1976

 

 :ڕێکەوت

 

 :واژۆی ئیوە 

 :ناو و پاشناودان
 :ڕێکەوت لەداڵگبوین

 :ناونیشان ئیمەیل

 :شمارەی تلیفوون

 

 سەرپەرەست یاسایی گرۆپلە دەور یەی بابەت بازنە بکیشن: ئەندام گرۆپ یا 


