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 گروپ کے ارکان کو نوٹس

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

 

 متوجہ ہوں:

 

و میں رناؤآپ کی جانب سے لے جایا گیا تھا تو ریپبلک آف ناؤرو کے بعد آسٹریلیا سے  2013اگست  3اگر آپ کو 

 دائر کیا جارہا ہے۔ دعویآپ کے گزارے گئے وقت کے سلسلے میں ایک 

 

 "Nauru Class Action"پر اگر آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو یہ نوٹس دوسری زبانوں میں درج ذیل ویب سائٹ 

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

 Level 4, 325 Flindersیا  ہیںکر سکتے پر ای میل  GMNauru@pfm.lawکو  Phi Finney McDonaldلئے 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بھیج سکتے ہیں۔ 

 

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 

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

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

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجلیزیة، فإن ھذا 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 পড়তে িা পাতেন তরে এই  বিজ্ঞবিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাতি । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইল েতে অথিা   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 এই  ঠিোনায় ডাতেে োধ্যতে  আপিাে ভাষা়ে বিজ্ঞবিে একটি অিুনিনপে জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 

 

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

ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐း း းးိိုငပါသည္။ 

သငသည္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ 

GMNauru@pfm.law ၌ အ ားအးမားလပိို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါသည္။ 
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 Nauru Class“اگر انگلیسی را خوانده نمی توانید، این اطالعیه به لسان ھای دیگر در ویب سایت ذیل ما تحت عنوان 

Action: phifinneymcdonald.com/projects/.ھمچنان می توانید یک کاپی این اطالعیه را به لسان  " موجود است

 Levelیا به آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawبه آدرس  Phi Finney McDonaldخودتان با فرستادن ایمیل برای 

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

 

 Nauru Class")ئهگهر نیهتوەنین وە زوان ئنگلیسی بخوەنین، ئێ ئاگاداریه له ماڵپهر خوار له بهش "ئقدام وەکۆمهڵ نائۆرۆ" 

Action"):  وە زوانهیل ترەک دانریاس :phifinneymcdonald.com/projects/ردن دەقێگ لهی ئاگاداریه /. ئڕای داواک

 وە ناودیشان خوارەوە: ( Phi Finney McDonald)وە زوان خوەدان، ئێمهیلێگ بیهنه فی فینی مهکدۆنالد 

GMNauru@pfm.law  :یا نامهیگ ئڕای ئێ ئادرسه کل بکهنLevel 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000. 

 

به زبانھای دیگر   ("Nauru Class Action")خواندن انگلیسی بلد نیستید، این اطالعیه با نام "دادخواھی دسته جمعی نارو" اگر 

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

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

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .نسبت به دریافت یک نسخه از این اطالعیه به زبان خودتان اقدام کنید 

 

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 
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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 

 

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 په نورو ژبو پدی ویبپاڼه  کي د نارو اکشن  

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

McDonald ته په ایمیل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او یا د پوست له الری Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه 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 ඔබනග 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.  
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 
 

 ؟ےیہ کیوں موصول ہوا ہمجھے 

 

وجوده مجو آسٹریلیا میں امیگریشن کے ذمہ دار کیا ہے دائر  مقدمہایک  نے دو افرادکورٹ میں آسٹریلیا کی فیڈرل  .1

اسکاٹ موریسن، رکن  عزت مآبرکن پارلیمنٹ ، یعنی اور سابقہ وزراء  اور حکومتی اداروں کے سیکرٹریوں

ے ک ٹونی برک، مسٹر مارٹن باؤلز اور مسٹر مائیکل پیزولوعزت مآب پیٹر ڈٹن، رکن پارلیمنٹ عزت مآب پارلیمنٹ 

ت حکومت کے بہ یناس وقت آسٹریلجو انفرادی وزراء )الزام لگایا گیا ہے کہ ان خالف دائر کیا گیا ہے۔ کیس میں 

میں سے ہر  (تھے فسرانسینیئر ااس وقت آسٹریلین پبلک سروس کے بہت جو ( اور سیکرٹریوں )تھے سینیئر ارکان

اپنی اس حیثیت میں اس وقت انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور حیثیت سے غیرقانونی  یسرکاری عہدیداران کایک نے 

ال ")جنہیں آسٹریلیا کے قانون میں ہیں اس بات کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیا ان کے اقدامات غیرقانونی

اختیارات کا غلط اسے "عوامی عہدے میں کے طور پر جانا جاتا ہے(۔  "reckless indifference" یا "پرواہی

 کہا جاتا ہے۔" misfeasance in public officeاستعمال" یا "

 

قدمے م نفرادی وزراء اور سیکریٹریز، اور آسٹریلین حکومتافریق ہے۔ ( بھی ایک آسٹریلیاکامن ویلتھ آف آسٹریلیا ) .2

 ہیں۔رہے  کا دفاع کر

 
دیگر لوگوں کی جانب سے، اسے ایک شخص یا اشخاص نے مقدمہ ایک "کالس ایکشن" ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  .3

گروپ کے جن ارکان کی جانب سے یہ کالس ایکشن دائر کیا جنہیں "گروپ کے ارکان" کہا جاتا ہے، دائر کیا ہے۔ 

 ناؤرو لے جایا گیا تھا۔ریپبلک آف کے بعد  2013اگست  3گیا ہے وه ایسے افراد ہیں جنہیں 

 
کے بعد آسٹریلیا سے ناؤرو  2013اگست  3ہوسکتا ہے کہ آپ کو ا ہے کیونکہ رہ آپ کو یہ نوٹس اس لئے موصول ہو .4

 ۔ںیہہوسکتے آپ اس گروپ کے ایک رکن ہ طور پر ممکنیہ چنانچہ لے جایا گیا ہو، 

 
نے اگر آپ کے اپکالس ایکشن میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کے ویزے کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔  .5

 ویزے کی حیثیت کے بارے میں کوئی سواالت ہیں تو آپ کو ایک مائیگریشن ایجنٹ سے رابطہ کرنا چاہئے۔ 

 
 کے مقدمےآپ کو نہیں ہے۔ کالس ایکشن کا حصہ بنے رہنے کے لئے آپ کو کوئی رقم ادا کرنے کی ضرورت  .6

 ےپناکو یا پھر اگر آپ  اختتام پر ہرجانہ موصول ہونے کی صورت میں ہی کچھ رقم ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی

آپ کو کچھ رقم ادا کرنی پڑے کو حتمی شکل دینے کے لئے ذاتی قانونی مشورے کی ضرورت ہوئی تو ذاتی کلیم 

ے ممکنہ طور پر ملنادا کرنا پڑ سکتے ہیں وه آپ کو آپ کو قانونی اخراجات  جو بھی متعلقہگی۔ کالس ایکشن سے 

دوسرے الفاظ میں، کالس ایکشن میں آپ کو اپنی جیب سے کوئی  والے ہرجانے کی رقم سے زیاده نہیں ہوں گے۔

 قانونی اخراجات ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ 

 
اگر آپ نہیں جانتے کہ آیا آپ کالس ہیں۔  Phi Finney McDonald (PFM)اس مقدمے کو چالنے والے وکالء  .7

سکتے ہیں یا  رابطہ کر GMNauru@pfm.lawسے بذریعہ ای میل  PFMہیں، تو آپ ے رکن ایکشن گروپ ک

 سکتے ہیں۔  اپنی پسند کے وکیل سے بات کر
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 نظام قانونی نآسٹریلی

 

کسی دوسرے شخص، کمپنی یا تا ہے( کو ا جادرخواست گزار کہ سے)جآسٹریلیا کا قانونی نظام کسی بھی شخص  .8

اگر  ،جسے مدعا علیہ کہا جاتا ہے( کے خالف مالی ہرجانے کا دعوی دائر کرنے کی اجازت دیتا ہےحکومت )

پہنچی ہے یا نقصان ہوا ہے اور کی وجہ سے چوٹ  لطرز عمدرخواست دہنده کا خیال ہو کہ اسے مدعا علیہ کے 

 بنیاد موجود ہو۔ان دعووں کی مناسب  \ جب اس دعوے

 

 ان ۔ںیعدالتوں کے پاس ان کے عمل کرنے کے واضح اصول ہاد ہیں۔ آسٹریلیا میں تمام عدالتیں حکومت سے آز .9

ا کے مطابق مقدمے کقانون اصولوں میں ثبوت کی تیاری اور اس ثبوت پر قانونی ضابطوں کا اطالق  شامل ہے تاکہ 

 سکے۔ فیصلہ کیا جا

 

 کس بارے میں ہے؟کالس ایکشن 

 

امیگریشن کے ذمہ امیگریشن کے ذمہ دار ہر موجوده اور سابقہ وزیر، اور کالس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ  .10

نے بطور عوامی اہلکار قانون کی خالف ورزی کی ہے۔  سیکرٹریہر موجوده اور سابقہ دار حکومتی اداروں کے 

  یہ ثابت کرنا ہوگا: کالس ایکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئےانہیں  ،جن دو افراد نے مقدمہ دائر کیا ہے

 

(a) اقدامات کئے؛ اورا کردار ادا کرتے ہوئے غیرقانونی ے ہر ایک نے اپنوزراء اور سیکرٹریوں میں س 

 

(b)  ہیں  غیرقانونیوزراء اور سیکرٹریوں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیا ان کے اقدامات

 کہا جاتا ہے(۔" reckless indifferenceیا "" الپرواہی)جسے آسٹریلین قانون میں "

 

لینے کے لئے یا اس میں  (ویزہ RPCریجنل پروسیسنگ سنٹر ویزہ )کالس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے  .11

( طریقوں سے 4اٹھائے گئے تھے۔ ایسا چار )وقت غیرقانونی اقدامات دینے کے  توسیع کے لئے درخواستیں

 کیا گیا تھا:

 

(a) یہ اختیار نہیں تھا کہ وه گروپ کے ارکان کے  آسٹریلیا کے قانون کے مطابق آسٹریلین افسران کوRPC 

 درخواست دیتے؛ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے 

 

(b) RPC  آسٹریلین افسران کی ذمہ داری تھی ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دیتے وقت

 مبنی طریقۂ کار اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ کے لئے انصاف پرکہ وه گروپ کے ارکان 

 
(c) نی طور پر آسٹریلین افسران محض اسی صورت میں قانوRPC  ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے

دے سکتے تھے جب گروپ کے ارکان کے ساتھ انسانی حقوق کے معیاروں کے مطابق سلوک  درخواست

 ، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جاتاکیا 
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(d)  آسٹریلین افسران محض اسی صورت میں قانونی طور ان کے لئے بچے تھے، کہ گروپ کے وه ارکان جو

ویزے کے لئے یا اس میں توسیع کے لئے درخواست دے سکتے تھے جب گروپ کے ارکان  RPCپر 

 ۔، لیکن ایسا نہیں تھاتاانسانی حقوق کے معیاروں کے مطابق سلوک کیا جابچوں سے متعلقہ کے ساتھ 

 

 وںویز RPC وهکے خالف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، وزراء اور سیکرٹریوں جن کالس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ  .12

زراء وکے ذمہ دار ہیں کیونکہ اقدامات آسٹریلین افسران کے والے  ےینمیں توسیع کے لئے درخواست د نکے لئے یا ا

 روکنے کے لئے افسران کے غیرقانونی طرزعمل کواور سیکرٹریوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران 

 کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا۔اپنے اختیارات 

 
امن بشمول ک کالس ایکشن میں الزام لگایا گیا ہے کہ جن وزراء اور سیکرٹریوں کے خالف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، .13

ے ارکان گروپ کانہیں گروپ کے ارکان کو ہرجانہ ادا کرنا چاہئے کیونکہ ، یانہوں نے نمائندگی ککہ ویلتھ جس کی 

 پہنچا۔نقصان قانونی طور پر ناؤرو لے جایا گیا تھا اور ناؤرو لے جانے کے نتیجے میں انہیں  غیر وک

 
 Furtherبیان )کلیم کے ترمیم شده مزید مدعا علیہان کے خالف تفصیلی الزامات درخواست گزار کے  .14

Amended Statement of Claim مدعا علیہان کے اور بیان کلیم کے بتائے گئے ہیں۔ مزید ترمیم شده ( میں

 /phifinneymcdonald.com/projectsکی ویب سائٹ پر دستیاب ہے:  PFM دفاع کی نقل

 
یا تالفی کا مطالبہ کوزراء اور سیکرٹریوں کے غیرقانونی اقدامات سے ہونے والے نقصانات کی کالس ایکشن میں  .15

کی ذاتی چوٹوں، آمدنی میں نقصان اور غلط قید کا  دکے بعد ناؤرو لے جانے والے افرا 2013اگست  3گیا ہے تاکہ 

 ازالہ کیا جاسکے۔ 

 

 مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ –میں کالس ایکشن کا حصہ رہنا چاہتا ہوں 

 

قت آپ اس واگر آپ کالس ایکشن کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  .16

الس کبتا نہیں دیتے کہ آپ اس یہ تک کالس ایکشن کا حصہ رہتے ہیں جب تک کہ آپ آسٹریلیا کی فیڈرل کورٹ کو 

رنے آپ کو کیا کایسا ہونے کی صورت میں اگلے حصے میں آپ کو بتایا گیا ہے کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ ایکشن 

 کی ضرورت ہے۔

 

 مقدمے سے علیحدگیفیصلے کے "پابند" ہوتے ہیں، ماسوائے جب انہوں نے گروپ کے ارکان کالس ایکشن کے  .17

ہونے کی صورت می آپ نتیجے کے  تصفیہاختیار کر لی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کالس ایکشن جیتنے، ہارنے یا 

 پابند ہوں گے۔ 

(a)  قم میں ر ایوارڈ یا تصفیے کیاگر کالس ایکشن میں کامیابی ملتی ہے تو آپ کو فیصلے میں ملنے والے

 حصہ مل سکتا ہے۔ سے 

 

(b) رقم  سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ہو اگر کالس ایکشن میں کامیابی نہیں ملتی یا ہماری امید سے کم ملتی ہے تو

 ف اوپر بیانخالآپ انفرادی وزراء یا سیکرٹریوں کے اس صورت میں اور  نہ ملے یا بہت تھوڑی رقم ملے
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وئی کو ک سکیں گے۔ اور، آپ کوئي مقدمہ دائر نہیں کر میںسلسلے کے عمل  کئے گئے غیرقانونی طرز

 رقم بھی نہیں ادا کرنی ہو گی۔ 

 

 گا تو آپ کو کالس ایکشن کا حصہ رہنے کے لئے ائےپر فیصلہ کیا ج مسائلارکان کے مشترکہ تمام جب گروپ کے  .18

جب آپ کو صرف اس صورت میں کچھ رقم ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کوئی رقم ادا نہیں کرنی ہوگی۔ 

ی لئے ذاتمقدمے کے آخر میں آپ کو کوئي ہرجانہ وصول ہوا یا آپ کو اپنے ذاتی کلیم کو حتمی شکل دینے کے 

کالس ایکشن پر آپ کے آنے والے ممکنہ اخراجات آپ کو ملنے والے ممکنہ قانونی تجویز کی ضرورت پڑی۔ 

آپ کو کالس ایکشن میں اپنی جیب میں سے کوئی اخراجات ادا ہرجانے سے زیاده نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں، 

 نہیں کرنے پڑیں گے۔

 
سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں  رابطہ کر GMNauru@pfm.lawسے بذریعہ ای میل  PFMاگر آپ چاہیں تو آپ  .19

 سکیں۔ پتے یا ای میل پر تازه ترین معلومات بھیجی جاآپ کے ترجیحی 

 

 مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ –میں اس کالس ایکشن کا حصہ نہیں رہنا چاہتا 

 
ہونا" یا  علیحدهرہنا چاہتے تو آپ کو فیڈرل کورٹ کو بتانا ہوگا۔ اسے "اگر آپ کالس ایکشن کا حصہ نہیں  .20

"opting out مکمل  اس نوٹس کے آخر میں دیا گیا فارمہونا چاہتے ہیں تو آپ کو  علیحدهاگر آپ " کہا جاتا ہے۔

ی ڈاک یا ا تک اس پتے پر بذریعہ بجے )آسٹریلین ایسٹر اسٹینڈرڈ ٹائم( 4کو شام  2020جوالئی  31جمعہ کرکے 

 میل بھیجنا ہوگا:

 

The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 
 یا
 

vicreg@fedcourt.gov.au 

 
 

 نہیں ملے گا۔اگر آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو کالس ایکشن سے کوئی ہرجانہ  .21

 
فارم مکمل  opt out الگ سے ایک ہر وه رکن جو کالس ایکشن سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے اسےگروپ کا  .22

)بلکہ ہر ایک کو الگ الگ فارم مکمل  فارم مکمل نہیں کرسکتے opt outکرنا ہوگا۔ آپ بطور خاندان صرف ایک 

 ۔کرنے ہوں گے(

 

 

 

 

mailto:GMNauru@pfm.law
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 آپ متعلقہ دستاویزات کی نقول کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟

 

ے درج ذیل طریقوں س ایک یا زائد دفاعی دستاویزتکا بیان اور  کلیممتعلقہ دستاویزات، بشمول درخواست،  .23

 حاصل کی جاسکتی ہیں:

 

(a) PFM  کرناکے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ :phifinneymcdonald.com/projects/ 

 

(b) ینافیڈرل کورٹ کے ویب سائٹ پر ان کا جائزه ل :www.fedcourt.gov.au 

 

 مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

 

کی ضرورت ہے یا آپ کو یہ نوٹس کسی اور زبان میں ترجمہ کروانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو مزید معلومات  .24

 :تو آپ

 

(a) http://phifinneymcdonald.com/projects/  ویب سائٹ پر جاسکتے ہیں؛ یا 

 

(b) PFM  کو بذریعہ ای میلGMNauru@pfm.law پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ 

 
 

http://www.fedcourt.gov.au/
http://phifinneymcdonald.com/projects/
mailto:GMNauru@phifinneymcdonald.com
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 رہنا چاہتے نہیںر آپ کالس ایکشن کا حصہ یہ فارم صرف اس صورت میں استعمال کریں اگ

Form 21 
Rule 9.34 

 (OPT OUT NOTICE)  ہونے کا نوٹس علیحدہ

 
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) 

Respondents 

 
 بخدمت جناب:

The Registrar 
Federal Court of Australia 

Victoria District Registry 
305 William Street 

Melbourne VIC 3000 
 
 یا
 

vicreg@fedcourt.gov.au 
 
 

کے تحت نوٹس دیتا  33Jکے سیکشن  1976ایکٹ فیڈرل کورٹ آف آسٹریلیائنده مقدمے کے گروپ کا ایک رکن، اس نما]آپ کا پورا نام[، 
 ۔ےدمے سے علیحدگی اختیار کرتا ہ]آپ کا پورا نام[ نمائنده مقہوں کہ 

 
 بتاریخ:

 
 آپ کے دستخط:
 آپ کا پورا نام:
 تاریخ پیدائش:

 ای میل ایڈریس:
 فون نمبر:

 
 گروپ کے رکن کا قانونی نگران یاسرکل ون: گروپ کا رکن 

 


