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 دیوان  عالی ویکتوریا

 ابالغیه مصالحه پیشنهادی

 اقدام به دادخواهی دسته جمعی جزیره مانوس 

 ( S CI 2014 06770 )  ر اسآولث و او نوکماسایی علیه دولت کام

د بر حقوق قانونی نگیرنده اطالعاتی است که می توان را به دقت مطالعه فرمایید. این یک سند مهم است که دربر لطفا این ابالغیه
 شما تاثیر بگذارد. 

 تاریخ های مهمی که الزم است از آنها مطلع باشید در ادامه آمده است :

 .آخرین مهلت برای اعالم هرگونه اعتراض –2017 گوستآ 21دوشنبه 

 آخرین مهلت برای ارائه درخواست تمدید مهلت انصراف از پیگیری قضایی. 2017 گوستآ 21دوشنبه 

 توافق پیشنهادی.درخواست تایید -2017سپتامبر  4دوشنبه 

 آخرین مهلت برای ثبت نام به منظور مشارکت در توافق پیشنهادی.-2017سپتامبر  25دوشنبه 
 

با استفاده از    Slater & Gordonبه زبان دیگری را دارید، لطفا با وکالی  درصورتی که شما نیاز به یک نسخه از این ابالغیه

 .ن بخش از ابالغیه آمده است ،  ارتباط برقرار نماییداطالعات تماس که در پایان ای
 

      وکالیمی توانید با  آن برای شما مفهوم نمی باشد،  اگر شما هرگونه پرسشی درباره این ابالغیه دارید و یا مطلبی از

Slater & Gordon   مایل به مشارکت آنها می باشید ،تماس گرفته و از آنها کسب اطالعات نمایید. یا هر وکیل دیگری که و 

 

  

 در مورد چیست؟ ابالغیهاین   

پرونده ای گروهی )پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی جزیره مانوس( که در اثر اتهاماتی مبنی بر عدم 

( نگهداری شده اند و زندانی کردن مرکزمناسب از افرادی که در "مرکز بررسی محلی جزیره مانوس" ) مراقبت

و در  به جریان افتاده است 2016می  12تا  2012نوامبر  21بدون دلیل افراد در این مکان در بازه زمانی 

توسط آقای مجید کرمی کماسائی  دیوان عالی ویکتوریا در حال دادرسی می باشد. اقدام به دادخواهی دسته جمعی

 Broadspectrum Australia Pty Ltdو  Pty Ltd  G4S Australia( بر علیه دولت استرالیا،خواهان)

( به روند گروه ثالثبه عنوان ) Wilson Protective Services PNG Ltd( صورت گرفته است. خوانده ها)

 دادرسی اضافه شده است.

در خصوص ارائه اطالعات به اعضای گروه در مورد مهلت انصراف از پرونده اقدام به دادگاه قبال دو بیانیه را 

 وب سایت وکالیها از طریق  ابالغیهدادخواهی دسته جمعی جزیره مانوس تایید و صادر کرده است. این 

Slater & Gordon  وکیل خواهان، به آدرس ،http://slatergordon.com.au/manus.  قابل دسترسی می

 باشد.

خواهان، خوانده و گروه ثالث اخیرا در مورد یک مصالحه پیشنهادی برای پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی 

جزیره مانوس به توافقی رسیده اند که در صورت تایید حقوق اعضای گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دیوان 

نیه را برای اطالع افرادی که ممکن است در اثر اجرای این توافق تحت عالی ویکتوریا دستور انتشار این بیا

 تاثیر قرار بگیرند را صادر نموده است.
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نباید به دادگاه ارجاع داده  ابالغیهرا با دقت بخوانید. هر گونه سوالی در مورد محتوی این  ابالغیهشما باید این 

 ه حقوقی دریافت نمایید.در صورت وجود هر گونه ابهام، شما باید مشاورشود. 

معلول هستید و یا توان انجام امور مربوط اگر و یا ، باشد سال کمتر 18سن شما از  2017سپتامبر  25تا روز دوشنبه اگر 

را در اختیار آن ها قرار دهید. اگر مطمئن نیستید  ابالغیهبه خود را ندارید، در صورتی که قیم و یا نماینده ای دارید، لطفا 

 Slater & Gordonکه معلول هستید و یا توان انجام امور اداری مربوط به خود را دارید یا خیر، می توانید با تماس با 

 شخص دیگری را برای انجام این امور از طرف خود به کار بگیرید.

 وکالی شما می توانید از طریق تماس با ،دیگری ترجمه شده است نیاز دارید که به زبان ابالغیهاگر به نسخه ای از این 

Slater & Gordon وکالی  ، با استفاده از اطالعات ارائه شده در پایین صفحه در قسمت "چگونگی ارتباط با Slater & 

Gordonه نمایید.ئ، تقاضای خود را ارا 

 

 مصالحه پیشنهادی

این خواهان، خوانده و گروه ثالث برای حل و فصل پرونده به توافقی دست یافته اند که باید به تایید دادگاه برسد. 

 7در تاریخ  در قالب سندی موسوم به سند مصالحه Slater & Gordonتوافق با ورود طرفین به مصالحه و 

 & Slater وکالی درخواست از سند این مصالحه در صورت گنجانده شد. )سند مصالحه( 2017جوالی 

Gordon   گیرد.بمی تواند به صورت محرمانه در اختیار شما قرار 

میلیون دالر )دالر استرالیا( برای جلب رضایت کلیه اعضای  70بر اساس توافق حاصله، خوانده و گروه ثالث 

ادعای خود را ثبت نمایند.  . الزم است اعضای گروه برای دریافت قسمتی از این پولنمودگروه پرداخت خواهند 

نفر از اعضای گروه برای دریافت وجه ثبت نام نمایند مبلغ پرداختی توسط  1000در صورتی که کمتر از 

نفر از اعضای  500خوانده ها و گروه ثالث  به تناسب کاهش خواهد یافت )بنابراین به عنوان مثال اگر فقط 

 .(نمودمیلیون دالر پرداخت خواهند  35ث تنها گروه ثبت نام نمایند، خوانده ها و گروه ثال

هزینه های حقوقی مستتر در روند اجرایی پرونده و  همچنینبر اساس توافق حاصله، خوانده ها و گروه ثالث 

برخی هزینه های دیگر مربوط به مصالحه پیشنهادی را به خواهان پرداخت خواهند کرد. این مبلغ عالوه بر آن 

و البته این هزینه ها باید به تایید دادگاه برسد. هیچ یک از مبالغ مربوط به هزینه های میلیون دالر است  70

میلیون دالر به طور  70حقوقی از مبلغ پرداختی به اعضای گروه که ثبت نام کرده باشند کسر نخواهد شد. مبلغ 

نفر باشند( به خواهان و  1000ز کامل)و یا مبلغ کمتری در صورتی که تعداد افرادی که ثبت نام می نمایند کمتر ا

دالر برای هزینه هایی که در روند اجرایی پرونده  10000اعضای گروه پرداخت خواهد شد. اما خواهان مبلغ 

متحمل شده است دریافت خواهد کرد و این مبلغ از مبلغ کل مصالحه کسر خواهد شد. این جبران هزینه نیز باید 

 به تایید دادگاه برسد.

میلیون دالر پرداختی توسط خوانده ها و گروه ثالث بین اعضای گروه  70اگر مصالحه پیشنهادی تایید گردد مبلغ 

تقسیم خواهد شد. خواهان یک برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهاد کرده است که در صورت تایید 

انید با ارائه درخواست خود به مصالحه پیشنهادی چگونگی توزیع وجوه را مشخص خواهد کرد. شما می تو

 ک نسخه از این برنامه را به صورت محرمانه دریافت نمایید.ی  Slater & Gordonوکالی  
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 تایید دادگاه

قبل از این که مصالحه پیشنهادی برای اقدام به دادخواهی دسته جمعی از این نوع قابلیت اجرایی پیدا کند دادگاه 

مصالحه پیشنهادی را بررسی کرده و به ویژه اطمینان حاصل خواهد کرد که این  باید آن را تایید کند. دادگاه

 مصالحه عادالنه، منطقی و در برگیرنده منافع اعضای گروه است.

در صورت تایید مصالحه، اجرای آن برای اعضای گروه الزام آور است. این بدان معنی است که هیچ کدام از 

 همچنینم دیگری در پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی انجام دهند. آن ها اعضای گروه قادر نخواهند بود اقدا

نخواهند توانست در رابطه با ادعای مطرح شده در دادخواهی دسته جمعی اقدامی انجام دهند. عالوه بر این طرح 

ه همانطور که در )این واژ اشخاص مرتبطادعای جدید در رابطه با این پرونده بر علیه خوانده ها، گروه ثالث و 

سند مصالحه تعریف شده است شامل مدیران، افسران، نمایندگان، نیروهای خدماتی، کارکنان و اشخاص ثالث 

غیر ممکن خواهد بود. در صورت عدم تایید مصالحه، پرونده برای دادرسی به دادگاه طرف قرارداد می گردد( 

توافقی که احتماال مورد تایید دادگاه قرار خواهد  فرستاده خواهد شد و یا طرف های ذی نفع برای رسیدن به

 .نمودگرفت با یکدیگر مذاکره خواهند 

صبح روز  10:30در ساعت دادگاه برای بررسی درخواست خواهان در خصوص تایید مصالحه پیشنهادی 

در دیوان عالی ویکتوریا در ملبورن تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه علنی بوده و  2017سپتامبر  4دوشنبه 

بند. نظر آن دسته از اعضای گروه که با ااعضای گروه در صورت امکان می توانند شخصا در آن حضور ی

ح ذیل مصالحه پیشنهادی مخالف باشند به عنوان قسمتی از موارد مطرح شده به صورت رسمی در دادگاه به شر

 .گردیدمنظور خواهد 

 تاثیر مصالحه پیشنهادی بر شما چه خواهد بود؟

برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی سهم هر یک از اعضای گروه را با توجه به عوامل زیر 

 مشخص خواهد کرد:

 ده است؛ی( مدت زمانی که عضو گروه در مرکز گذران1)

 وع برخی اتفاقات ویژه در مرکز حضور داشته است و( این که آیا عضو گروه در زمان وق2)

 ( یا اینکه آیا عضو گروه متحمل صدمات فیزیکی و یا روانی خاص شده است.3)

در صورت تایید برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی توسط دادگاه اعضایی که صدمات و یا موارد 

کسانی که این اتفاقات را تجربه نکرده اند غرامت بیشتری  پزشکی جدی تری را تجربه کرده باشند در مقایسه با

 دریافت خواهند کرد.

جزئیات مربوط به چگونگی تاثیر این عوامل بر نحوه تخصیص وجه به افراد عضو گروه در برنامه توزیع وجوه 

و  Slater & Gordonحاصل از مصالحه پیشنهادی مشخص گردیده است و شما می توانید با ارائه درخواست به 

 آن را دریافت نمایید. ابالغیهبا استفاده از اطالعات مربوط به نحوه تماس با شرکت در پایان این 

 تخمین میزان مطالبه شما

اوی نحوه ح  Slater & Gordon وکالیبه صورت انفرادی برای شما، گزارشی از ابالغیهبه هنگام ارسال این 

احتمالی محاسبه مطالبه شما بر اساس دستورالعمل مندرج در برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی، 

در صورت تایید توسط دادگاه، نیز برای شما ارسال خواهد گردید. این گزارش عوامل مندرج در برنامه توزیع 
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توجه به شواهدی که هم اکنون در با   Slater & Gordon وکالی وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی را که

چنین یک سری تخمین در مورد میزان دریافتی شما بر اساس کت است، قید خواهد کرد. گزارش هماختیار شر

ارزیابی شرکت، در صورت تایید مصالحه توسط دادگاه، در اختیار شما قرار می دهد. در صورت عدم دریافت 

که به صورت انفرادی خطاب به شما نوشته شده است لطفا با استفاده از  هابالغیگزارش به هنگام دریافت این 

برای دریافت نسخه ای دیگر از گزارش با ما  ابالغیهاطالعات مربوط به نحوه تماس با شرکت مندرج در انتهای 

 تماس بگیرید.

زارش در رابطه با در صورت مخالفت با اطالعات قید شده در گزارش و یا مخالفت با تصمیماتی که در این گ

 & Slaterوکالی  تخمین میزان غرامت شما گرفته شده است، شما می توانید برای تجدید نظر در این موارد با

Gordon  ماس بگیرید. روند انجام این کار در قسمت پایین با عنوان "اگر با مصالحه پیشنهادی مخالف هستید ت

هرگونه درخواستی برای تجدید نظر باید در اسرع وقت و  ت.چه کاری باید انجام دهید؟" توضیح داده شده اس

می توانید بدون مخالفت با اصل مصالحه پیشنهادی،  شما واصل گردد. 2017 سپتامبر 25پیش از دوشنبه 

 تقاضای تجدید نظر در تخمین میزان دریافتی بنمایید.

اگر شما بر این باور هستید که شیوه اتخاذ شده در گزارش صحیح است و یا قصد تقاضای تجدید نظر ندارید، 

د بود که برای محاسبه میزان دریافتی شما در نواقعیات و اطالعات مندرج در گزارش احتماال همانی خواه

هادی، استفاده خواهد شد. برای صورت تایید مصالحه پیشنهادی و برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشن

اما برای تایید صحت اطالعات استفاده شده در تخمین میزان دریافتی نیاز به انجام عمل خاصی نمی باشد 

مشارکت در مصالحه پیشنهادی و دریافت غرامت در صورت تایید مصالحه الزم است ادعای خود را ثبت نمایید. 

 افت نخواهید کرد.اگر ثبت نام ننمایید هیچ گونه وجهی دری

 در صورت تمایل به مشارکت در مصالحه پیشنهادی چه کاری باید انجام دهید؟

در صورت تایید مصالحه پیشنهادی توسط دادگاه برای دریافت هرگونه غرامت الزم است ادعای خود را 

را و حق خود  نمودقبال ثبت کرده باشید. اگر این کار را انجام ندهید هیچ گونه وجهی دریافت نخواهید 

 برای اقامه دعوی مجدد در این خصوص را از دست خواهید داد.نیز 

 می باشد. 2017سپتامبر  25دوشنبه تا روز مهلت ثبت ادعا 

اگر تا مهلت مقرر ادعای خود را ثبت نکنید، در صورت تایید مصالحه پیشنهادی ممکن است حق خود برای 

 دسته جمعی را از دست بدهید.دریافت غرامت از طریق اقدام به دادخواهی 

، کل ثبت نام نمایند اعضای گروهاز (ربیشت یانفر) و 1000 تا پایان مهلت ثبت ناممصالحه پیشنهادی اگر بر اساس

میلیون دالر( بین این افراد اندکی پس از اتمام مهلت ثبت نام توزیع خواهد شد. اگر تا انقضای  70مبلغ مصالحه )

نفر ادعای خود را ثبت نمایند، مقداری وقت اضافه برای سایر اعضای گروه جهت  1000مهلت ثبت نام کمتراز 

ثبت نام با تاخیر در نظر گرفته خواهد شد اما این افراد فقط قادر خواهند بود مبلغی از باقی مانده وجوه پس از 

ثبت ، شما بعد از اتمام مهلتنمایند. بنابراین اگر بپرداخت غرامت افرادی که به موقع ثبت نام کرده اند دریافت 

نام نمایید، احتماال پول کمتری )و به احتمال قریب به یقین بسیار کمتر( در مقایسه با این که به موقع ثبت نام کرده 

به موقع و قبل از انقضای مهلت ثبت نام کرده باشند،  (یا بیش تر)ونفر  1000و اگر  نمودباشید دریافت خواهید 

به نفع شما است که در صورت تمایل به شرکت در دریافت نخواهید کرد. بدین ترتیب شما هیچ گونه وجهی 

ثبت نمایید. این تنها راهی  2017سپتامبر  25مصالحه ادعای خود را قبل از انقضای مهلت در روز دوشنبه 

 است که در صورت تایید مصالحه پیشنهادی شما می توانید دریافت غرامت خود را تضمین نمایید.
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پاسخ داده و به یکی از روش  ابالغیهدر پایان این  Aای ثبت ادعای خود، الزم است به سواالت فرم بر

 های مشخص شده در ذیل با عنوان "چگونگی پاسخ دهی" آن ها را ارسال نمایید.

واهد شد اعالم نموده اید که ادعای شما را ثبت نماید، ثبت نام شما انجام خ Slater & Gordon وکالی اگر قبال به

 Slater & Gordonرا تکمیل نمایید و یا اقدام دیگری انجام دهید.   Aو نیازی نخواهد بود که برای ثبت نام فرم 

و در صورتی که در خصوص ثبت ادعای خود سوالی  نمودنام پیامی برای شما ارسال خواهد  بتجهت تایید ث

 Slater & Gordonاما اگر در خصوص اعالم به  بگیرید. تماس  Slater & Gordonداشته باشید می توانید با 

 را تکمیل و ارسال نمایید. Aبرای ثبت نام تردید دارید باید فرم 

، برای حصول اطمینان از حفظ می باشدسال  18سن شما کمتر از  2017سپتامبر  25روز دوشنبه تا اگر در 

شده  محسوب می شود. اگر این موضوع بر خالف حقوق شما بر اساس مصالحه پیشنهادی، وضعیت شما ثبت نام 

تماس   Slater & Gordon وکالی میل شماست، قّیم و یا نماینده شخصی شما می تواند برای لغو ثبت نام شما با

حاصل نماید. اگرچه شما ثبت نام شده به حساب می آیید، برای حصول اطمینان از اینکه در صورت تایید 

  Slater & Gordonل از آن برای شما قابل پرداخت است، الزم خواهد بود که مصالحه پیشنهادی وجوه حاص

امکان ارتباط با قّیم و یا نماینده شخصی شما را داشته باشد بنابراین به نفع شما است که آن ها با استفاده از 

 تماس بگیرند.   Slater & Gordonبا  ابالغیهاطالعات ارائه شده در پایان این 

هستید و یا قادر به  دارای معلولیتشخص باشد که شما م   Slater & Gordonولت استرالیا و یا اگر برای د

باید به قّیم و یا نماینده مشخصی که می تواند به نمایندگی از شما ثبت نام را  ابالغیهانجام امور خود نیستید این 

مذاکره در خصوص این موضوع با استفاده از  انجام دهد فرستاده شده باشد. قیم و یا نماینده شما می تواند برای

تماس بگیرد و یا حتی شما می توانید مشخصات  Slater & Gordonبا  ابالغیهاطالعات ارائه شده در پایان این 

اطالع دهید تا آن ها بتوانند از  Slater & Gordonفردی را که تمایل دارید به عنوان نماینده خود معرفی کنید به 

 مات الزم در این خصوص را انجام دهند.طرف شما اقدا

اگر شما هنوز در مرکز تحت بازداشت می باشید و یا در آن جا سکونت دارید، هیچ کدام از خوانده ها و یا گروه 

شما را مجازات نمایند و یا رفتار متفاوتی با شما  ثالث نمی توانند به دلیل این که شما ادعای خود را ثبت کرده اید

 داشته باشند.

 اگر با مصالحه پیشنهادی مخالف باشید چه اتفاقی می افتد؟

آمده است  ابالغیهاگر با برخی از جوانب مصالحه پیشنهادی مخالف هستید و یا نسبت به هر موردی که در این 

سی نظرات خود اقدام نمایید. بسته به این که شما با اصل معترض هستید، شما می توانید برای درخواست برر

مصالحه پیشنهادی مخالف هستید و یا نسبت به شیوه توزیع سهم اعضای گروه در برنامه توزیع وجوه حاصل از 

در گزارش  Slater & Gordonمصالحه پیشنهادی اعتراض دارید و یا اگر با شیوه برآورد سهم خود توسط 

 موافق نیستید، راهکار های متفاوتی برای ابراز مخالفت شما وجود دارد. هابالغیپیوست این 

 اگر شما با اصل مصالحه پیشنهادی و یا برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی مخالف هستید

 اگر شما با موضوع مصالحه پیشنهادی این پرونده )که شرح آن در باال در قسمت "مصالحه پیشنهادی" آمده است(

ابل ق  Slater & Gordonو یا برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی )که با ارائه درخواست به 

ه به ک  Slater & Gordonنحوه تهیه برآورد سهم خود توسط  در همان حال بادریافت است( مخالف هستید و 

می توانید  ، تی نداریدمخالفکه به صورت انفرادی برای شما ارسال خواهد شد  ابالغیهپیوست نسخه ای از این 
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برای اعالم نظرات خود شکوائیه ای به دادگاه تقدیم نمایید. در این شکوائیه شما می توانید دالیل خود را برای 

 نمایید.اعتراض به مصالحه پیشنهادی و یا برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی را ارائه 

به هنگام تصمیم گیری در خصوص تایید و یا رد مصالحه پیشنهادی، دادگاه اعتراضات دریافتی از اعضای گروه و ادله  

دادگاه در راستای منافع  هایی به یک وکیل بی طرف برای تقدیم دفاعیه ارائه شده توسط آن ها را مد نظر قرار خواهد داد.

ین دفاعیه ها نیز محتوای هرنوع اعتراضی که واصل گردد، لحاظ خواهد شد. و در ا اعضای گروه منصوب خواهد شد

 ید.  نهمچنین آزاد هستید که در صورت تمایل، وکیل مورد نظر خود را برای طرح اعتراض خود برگز شما

دریافت  2017 سپتامبر 25 دوشنبهبعد از ظهر روز  4هر گونه مخالفت با مصالحه پیشنهادی باید تا ساعت 

گردد. اگر شما اعتراض خود را تا این زمان ارائه نکنید احتماال امکان اعتراض به مصالحه را از دست خواهید 

 داد.

پاسخ داده و آن  ابالغیهمندرج در پایان این  Bفرم برای تقدیم اعتراض خود به مصالحه، الزم است به سواالت 

 ر بخش ذیل با عنوان "چگونگی پاسخ دهی" تسلیم بنمایید.را با استفاده از یکی از شیوه های مشخص شده د

اگر اعتراض خود را تسلیم کنید هم زمان می توانید تمایل خود برای ثبت ادعا را نیز اعالم نمایید زیرا ممکن 

شما می توانید ادعای درخواست غرامت خود را جدا  است دادگاه مصالحه را با وجود اعتراض شما تایید نماید.

درپایان این ابالغیه( ثبت کنید. با این حال الزم است که تمامی  Aواست اعتراض خود )با استفاده از فرم ازدرخ

اگر ادعای خود را ثبت نکنید قادر نخواهید بود هیچ گونه . ثبت گردند 2017سپتامبر  25درخواستها تا دوشنبه 

 غرامتی بابت مصالحه دریافت کنید.

 خود موافق نیستید اگر با شیوه تهیه برآورد سهم

که به صورت انفرادی  ابالغیهاگر بر این باور هستید که گزارش برآورد سهم شما که به پیوست نسخه ای از این 

خواهد شد اشتباه و یا ناقص است و یا این گزارش هر یک از عواملی که در تعیین حق شما  برای شماارسال

برای دریافت غرامت از طریق برنامه توزیع وجوه حاصل از  مصالحه پیشنهادی موثر است را نادیده گرفته 

اصالح شده که هر گونه اطالعات تکمیلی و یا  Slater & Gordonاست، شما می توانید درخواست نمایید که 

توسط شما ارائه می شود را بررسی نموده و در صورت لزوم در برآورد سهمی که به شما اعالم گردیده است 

تجدید نظر بنماید. به هنگام انجام این کار، شما می توانید هر گونه اطالعات تکمیلی دیگری را که تمایل دارید 

رار دهید که با استفاده ق  Slater & Gordonی در اختیار می توانید یک سند مجوز پزشک همچنینارائه دهید و 

مطالبه نموده و در تجدید نظر ادعای شما به  IHMSاز آن این شرکت بتواند سوابق پزشکی شما را از دولت و یا 

 آن ها استناد کند. دادن مجوز پزشکی برای درخواست تجدید نظر الزامی نیست. 

Slater & Gordon  تکمیلی و یا اصالح شده که توسط شما ارائه گردد را بررسی خواهد کرد هر گونه اطالعات

ی شما بر اساس برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه آیا این اطالعات در ارزیابی ادعاو در خصوص این که 

انجام شده  غییراتت  Slater & Gordonپیشنهادی تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر به شما مشورت خواهد داد. 

در برآورد سهم شما )در صورت وجود تغییر( در نتیجه اطالعات تکمیلی و یا اصالح شده که توسط شما ارائه 

گردیده است را به اطالع شما خواهد رسانید و این موضوع بر اساس اصول ذکر شده در برنامه توزیع وجوه 

 ید آن را خواهد کرد، خواهد بود.هان از دادگاه درخواست تایاحاصل از مصالحه پیشنهادی که خو

در صورت تایید مصالحه توسط دادگاه، راهکاری برای تجدید نظر رسمی در برآورد میزان ادعای شما وجود 

خواهد داشت. این روند در برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی ذکر گردیده است و در صورت 

ز خواهد شد. برای درخواست تجدید نظر رسمی در آن مرحله اکنون مصالحه پیشنهادی آغا تصمیم دادگاه به تایید

نیازی به ارائه اطالعات تکمیلی و یا اصالح شده نمی باشد اما اگر مایلید هم اکنون اطالعات بیش تر مرتبط با 
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حق شما بر اساس برنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی ارائه دهید، این موضوع ممکن است هر 

اختالف نظر موجود در خصوص برآورد سهم شما را زودتر حل کند و این می تواند بعدا هرگونه تجدید گونه 

 نظر رسمی را تسریع نماید.

برای ارائه درخواست در خصوص بررسی هرگونه اطالعات تکمیلی و یا اصالح شده جهت استفاده در برآورد 

را پاسخ داده و جواب های خود را با  ابالغیهان این مندرج در پای Cفرم سهم شما الزم سواالت مطرح شده در 

به منزله ثبت  Cاستفاده از یکی از روش های قید شده در بخش "چگونگی پاسخ دهی" ارسال نمایید. ارسال فرم 

به صورت جداگانه از طرف شما نخواهد  Aادعای شما خواهد بود بنابراین در این صورت نیازی به تکمیل فرم 

 بود.

هم درخواست نمایید که اطالعات اضافی و تصحیح شده برای و شما هم می توانید اعتراض خود را ارائه دهید 

  در نظر گرفته شود. برآورد سهم شما

 آیا عضو گروه هستید ؟

در پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی جزیره مانوس دو گروه وجود دارند که وکالت آن ها را خواهان به 

 د :عهده دار

 اعضای گروه زندانی شده بدون دلیل و اعضای گروه قصور

 شما عضو گروه زندانی شده بدون دلیل هستید اگر :

(a در هر زمانی در فاصله  ) توسط و یا از طرف هر یک  2014 دسامبر 19تا  2012نوامبر  21بین

 واز خوانده ها در مرکز برای شما محدودیتی ایجاد شده باشد؛ 

(b شما فرم "اعالم انصراف توسط عضو گروه" که پیوست )قبلی تایید شده توسط دادگاه بوده  ابالغیه

 .نکرده ایدارائه  2016نوامبر  11است را تا مهلت اعالم شده یعنی 

 شما عضو گروه قصور هستید اگر:

(a پیرو )1958مهاجرت  قانون (Cthتوسط و یا از طرف دولت استرالیا بازداشت شده و )  به مرکز

 ومنتقل شده اید؛ 

(b شما )ان، بهداشت کوتاهی هر یک از خوانده ها در ارائه غذا و آب، اسکقصورو ادعایبنا بر

یا امنیت خارجی مناسب و منطقی، متحمل صدمات شخصی )فیزیکی و/یا عمومی، امنیت داخلی و 

 وصدمات روحی شده اید( 

(c شما فرم "اعالم انصراف توسط عضو گروه" که پیوست هر کدام از )های تایید شده قبلی  ابالغیه

 .ارائه نکرده اید 2016نوامبر  11و یا  2016ژانویه  15توسط دادگاه بوده است را تا مهلت های 

وجود داشته  در صورت تایید مصالحه ممکن است این امکان برای بازماندگان اعضای گروه که فوت کرده اند

باشد که در مصالحه پیشنهادی شرکت کرده و غرامت دریافت نمایند. اگر شما وکالت یکی از بازماندگان عضو 

فوت شده را به عهده دارید و یا اگر عضو گروه هستید و سوالی درباره حقوق خود از محل مصالحه پیشنهادی 

با استفاده از اطالعات مربوط به تماس با شرکت در صورت فوت شما قبل از دریافت غرامت دارید می توانید 

تماس بگیرید و یا خودتان از طریق دیگری مشاوره حقوقی  Slater & Gordonبا  ابالغیهمندرج در پایان این 

 دریافت نمایید.
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 اگر قبال انصراف داده اید

انصراف توسط عضو گروه"  اگر قبال از عضویت در پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی با ارائه فرم "اعالم

خارج شده اید عضو هیچ کدام  2016نوامبر  11یا  2016ژانویه  15قبل از هر یک از مهلت های گذشته یعنی 

بود. اگر بر این باور هستید که اشتباها و یا به هر دلیل دیگری از عضویت انصراف داده اید  نخواهیداز دو گروه 

این پرونده نمایندگی می شود ملحق شوید این امکان وجود دارد که برای و مایل هستید مجددا به گروهی که در 

اخذ مجوز از دادگاه جهت لغو انصراف خود درخواست ارائه نمایید. این درخواست بسته به شرایط خاص، ممکن 

 است پذیرفته و یا رد شود.

د )با استفاده از اطالعات مربوط به اگر تمایل به ارائه چنین درخواستی برای پیوستن مجدد به گروه را دارید بای

تماس بگیرید و یا خودتان از طریق دیگری  Slater & Gordon( با ابالغیهتماس با شرکت در بخش پایانی این 

هر چه سریع تر در مورد این مسئله مشاوره حقوقی دریافت نمایید. از آنجایی که دادگاه در مورد تایید و یا رد 

تصمیم گیری خواهد کرد هر گونه درخواست در این  2017سپتامبر  4مصالحه پیشنهادی در روز دوشنبه 

صورت پذیرد. اگر ارائه درخواست قبل از این تاریخ انجام نشود ممکن است بعدا  خصوص باید قبل از این تاریخ

 دیگر برای شما بسیار دیر باشد.

 اگر دیگر نمی خواهید عضو گروه باشید و قصد انصراف دارید

، از پرونده اقدام به لت مقرر فرم "اعالم انصراف توسط عضو گروه" را ارائه نکرده ایدهاگر قبال در م

دادخواهی دسته جمعی خارج نشده اید. از آن جایی که مهلت انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی 

اکنون به پایان رسیده است، اعضای گروه در حال حاضر حق انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی 

ادگاه در رد این موضوع، کلیه اعضای گروه متعهد به رعایت را ندارند و در صورت عدم وجود دستوری از د

مفاد نتیجه این پرونده می باشند. این بدان معنی است که شما نمی توانید به صورت انفرادی پرونده ای در این 

به این معنی است که شما نمی توانید به صورت  همچنینزمینه به جریان بیندازید. تعهد نسبت به نتیجه پرونده 

)این واژه همانطور که در سند مصالحه تعریف  با آنها اشخاص مرتبط یانفرادی بر علیه خوانده ها، گروه ثالث وا

شده است شامل مدیران، افسران، نمایندگان، نیروهای خدماتی، کارکنان و اشخاص ثالث طرف قرارداد می 

د و یا ادعای جدیدی در آینده در رابطه در موضوع ادعا های مطرح شده در این پرونده اقامه دعوی نماییگردد( 

 با موضوع این پرونده مطرح نمایید.

اعضای گروه می توانند درخواست خود برای تمدید مهلت انصراف  1986مصوب دیوان عالی  قانونبر اساس 

از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی را به دادگاه ارائه نمایند. این درخواست، بسته به شرایط خاص و فردی 

شرایط پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی در زمان مورد نظر، ممکن است پذیرفته و  همچنینعضو گروه و 

یا رد شود. اگر مایل به ارائه درخواست جهت تمدید مهلت انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی 

سپتامبر  4هستید می توانید این درخواست را ارائه دهید و درخواست شما در جریان دادرسی در روز دوشنبه 

 ادی توسط دادگاه بررسی خواهد شد.یعنی زمان تصمیم گیری دادگاه جهت تایید و یا رد مصالحه پیشنه 2017

 اگر قصد ارائه چنین درخواستی دارید باید از طریق دیگری، خودتان مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

اگر چه بر اساس مفاد مصالحه پیشنهادی، خوانده ها و گروه ثالث موافقت کرده اند که هزینه یک شرکت حقوقی 

درخواست تمدید مهلت انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته مستقل که وکالت اعضای گروه برای ارائه 

 وکالی   جمعی را می تواند به عهده بگیرد را پرداخت نمایند، امکان دفاع ازشما در یک چنین درخواستی توسط

Slater & Gordon وجود ندارد زیرا این شرکت وکالت خواهان را بر عهده دارد و در دادگاه با ارائه ادله به 
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دفاع از مصالحه پیشنهادی خواهد پرداخت. شرکت حقوقی مستقل پس از اعالم درخواست اعضای گروه برای 

 انصراف مشخص خواهد شد.

که در  Dفرم اگر مایل به ارائه درخواست تمدید مهلت انصراف هستید، الزم خواهد بود که به سواالت مندرج در 

وآن را برای ما از طریق یکی از روشهایی که در ذیل بخش  پاسخ دهیدپایان این ابالغیه آورده شده است 

"چگونه پاسخ دهیم|" آورده شده است ارسال کنید. درهنگام پاسخگویی به این سواالت از شما پرسیده خواهد شد 

که آیا آیا مایل هستید که اطالعات تماس شما به یک شرکت حقوقی مستقل به منظور پذیرش وکالت شما داده شود 

. در صورت تمایل، آنها پس از ارائه درخواست شما برای گفتگو درباره وضعیت شما با شما تماس می یا خیر

 گیرند.

اگر شما تمایل ندارید در رابطه با این درخواست از شرکت حقوقی مستقل کمک بگیرید می توانید به انتخاب خود 

 ایل به طور کلی وکیل نگیرید.وکیل دیگری را به کار بگیرید و یا در این زمینه در صورت عدم تم

بعد از  4ساعت هرگونه درخواست جهت تمدید مهلت انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی باید تا 

دریافت گردد. اگر شما درخواست خود را تا آن زمان ارائه ندهید ممکن  2017 آگوست 21 دوشنبهظهر روز 

خصوص تایید و یا رد مصالحه پیشنهادی از پرونده انصراف دهید و  است قادر نباشید قبل از تصمیم دادگاه در

 در صورت تایید مصالحه شما متعهد به رعایت آن خواهید بود.

اگر شما درخواست تمدید مهلت برای انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی ارائه نمایید، هم زمان 

اعالم نمایید زیرا این امکان وجود دارد که دادگاه درخواست می توانید نظر خود را در خصوص ثبت ادعا نیز 

شما برای تمدید مهلت انصراف را رد نماید. اگر ادعای خود را ثبت نکنید در صورت تایید مصالحه توسط دادگاه 

 هیچ گونه غرامتی به شما پرداخت نخواهد شد.

 اقدامات الزم

 صالحه پیشنهادی در اختیار شما قرار دارد :اگر عضو گروه هستید گزینه های زیر در رابطه با م

  1گزینه 

شما باید ادعای خود را قبل از مهلت مقرر یعنی اگر تمایل به دریافت غرامت از محل مصالحه دارید، 

 ثبت نمایید. هیچ گونه تضمینی برای دریافت غرامت کامل و یا هیچ غرامتی 2017 سپتامبر 25دوشنبه 

 برای کسانی که بعد از این تاریخ ثبت نام نمایند در صورت تایید مصالحه وجود ندارد.

و ارسال آن با استفاده از  ابالغیهمندرج در انتهای این  Aفرم شما می توانید با پاسخ دادن به سواالت 

 موارد قید شده در بخش ذیل با عنوان "نحوه پاسخ دهی" ادعای خود را ثبت نمایید.

، شما ثبت نام شده محسوب باشدسال  18کمتر از ، 2017سپتامبر  25روز دوشنبه تا ن شما ساگر 

 & Slaterخواهید شد اما در صورت تمایل به دریافت غرامت در هر صورت باید ثبت نام نمایید تا 

Gordon  جزئیات مربوط به تماس با شما را در اختیار داشته و آگاه باشد که شما قصد شرکت در

 حه پیشنهادی را دارید.مصال

 2گزینه 

باید اعتراض خود را قبل از مهلت مقرر اگر با مصالحه مخالف هستید و قصد اعتراض به آن را دارید 

تسلیم نمایید. شما می توانید این اقدام را با  2017آگوست  21 دوشنبهبعد از ظهر روز  4ساعت یعنی 
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با مصالحه پیشنهادی مخالف هستید چه اتفاقی خواهد طی مراحل ذکر شده در بخش باال با عنوان "اگر 

 افتاد؟" انجام دهید.

پاسخ های واصل شده پس از مهلت مقرر ممکن است توسط دادگاه به هنگام تصمیم گیری در خصوص 

 تایید و یا رد مصالحه پیشنهادی مورد بررسی قرار نگیرد.

ادعا سوال خواهد شد. ثبت ادعا با وجود  به هنگام تسلیم اعتراض خود از شما در خصوص تمایل به ثبت

اعتراض شما به این معنی خواهد بود که حق دریافت غرامت از محل مصالحه پیشنهادی در صورت 

نیازی به ثبت ادعا درخواست غرامت همزمان با   تایید آن توسط دادگاه برای شما محفوظ خواهد بود.

به شرح فوق در زمانهای  Aبا تکمیل و ارائه فرم اعتراض نیست و شما می توانید این دوکار را  حطر

به ثبت  2017 سپتامبر 25ی انجام دهید با این حال تمامی این موارد می بایست تا پیش از دوشنبه تمتفاو

 برسند. 

 ابالغیهمندرج در انتهای این  Bفرم شما می توانید اعتراض خود را از طریق پاسخگویی به سوالت            

 اعالم و با دنبال کردن مراحل ذکر شده در بخش پایین با عنوان "نحوه پاسخ دهی" تسلیم نمایید.

 3گزینه 

اگر تمایل به دریافت غرامت از محل مصالحه پیشنهادی دارید اما تقاضای فرصتی برای ارائه اطالعات  

بیش تر )و یا تصحیح هر گونه اطالعات اشتباه( که ممکن است بر میزان دریافتی شما بر اساس 

د را ثبت شما باید ادعای خوبرنامه توزیع وجوه حاصل از مصالحه پیشنهادی تاثیرگذار باشد دارید، 

 Slater & Gordonنموده و درخواست نمایید که هر گونه اطالعات تکمیلی و یا تصحیح شده توسط 

 مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت تایید مصالحه پیشنهادی توسط دادگاه، شما این فرصت را خواهید داشت تا از مجری برنامه  

ت رسمی مورد بازبینی قرار دهد اما هم مصالحه بخواهید که نحوه ارزیابی ادعای شما را به صور

اکنون با ارائه درخواست برای تحویل اطالعات تکمیلی و یا اصالح شده ممکن است امکان حل اختالف 

نظر در خصوص اطالعات استفاده شده برای برآورد سهم شما از پیش فراهم گردد و این موضوع می 

 خواهد شد تسریع نماید. تواند روند تکمیل تجدید نظر را که متعاقبا انجام

درخواستی برای ارائه هر گونه  ابالغیهدر پایان این  Cفرم شما می توانید از طریق پاسخ به سواالت  

اطالعات تکمیلی و یا اصالح شده جهت بررسی برای اهداف برآورد سهم شما تسلیم نمایید و با انجام 

را ارسال نمایید. در صورت تحویل این فرم، مراحل زیر در بخش بعدی با عنوان "نحوه پاسخ دهی" آن 

شما جزو کسانی که ادعای خود را ثبت نموده اند به شمار خواهید رفت بنابراین نیازی به تکمیل و 

 نخواهید داشت. Aارسال فرم 

اگر برای ثبت ادعای خود و درخواست در نظر گرفتن هرگونه اطالعات تکمیلی و یا تصحیح اطالعات، 

 25دارید، الزم است که این کار تا قبل پایان مهلت مقرر درروز دوشنبه   Cل و ارائه فرم تمایل به تکمی

 انجام دهید.  2017سپتامبر 
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 4گزینه 

اگر تمایل دارید درخواست تمدید مهلت برای انصراف از پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی از  

و ارسال آن با طی مراحل  ابالغیهدر پایان این  Dفرم باید این اقدام را با پاسخ به سواالت دادگاه بنمایید 

ذکر شده در بخش ذیل با عنوان "نحوه پاسخ دهی" انجام دهید. هر گونه درخواست از این نوع باید قبل 

 تسلیم گردد. 2017آگوست  21 دوشنبه بعد از ظهر روز 4از مهلت مقرر یعنی ساعت 

، شما می توانید تمایل خود را مبنی بر ارسال اطالعات به یک Dهنگام پاسخ دادن به سواالت فرم  

شرکت حقوقی مستقل اعالم نمایید تا آنها بتوانند در مورد وکالت شما در رابطه با این درخواست با شما 

 تماس بگیرند.

مورد در صورت  4ن ها )و یا حتی هر شما در خصوص انتخاب هر کدام از گزینه های فوق و یا ترکیبی از آ

 تمایل( با توجه به نظر خود در مورد مصالحه پیشنهادی مختار هستید.

ادعای خود را تا مهلت مقرر یعنی  Cو یا فرم  Aفرم نکته مهم این است که اگر شما از طریق پاسخ به سواالت 

برای ثبت ادعای  Slater & Gordonبه )و یا از طریق واگذاری اختیار نکنیدثبت  2017سپتامبر  25دوشنبه 

شما تا تاریخ فوق اقدام ننمایید(، ممکن است حق خود را برای دریافت غرامت از محل این مصالحه از دست 

 بدهید.

، در صورت تایید مصالحه توسط دادگاه، پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی اگر هیچ اقدامی انجام ندهید

قادر نخواهید بود ادعاهای مطرح شده در  همچنینخاتمه یافته و شما هیچ گونه غرامتی دریافت نخواهید کرد و 

قادر نخواهید  پرونده اقدام به دادخواهی دسته جمعی جزیره مانوس را در هیچ دادگاه دیگری پی گیری نمایید و

بود هیچ گونه ادعای دیگری از نوع مواردی که در این پرونده مطرح شده است و یا با موضوع پرونده ارتباط 

مطرح نمایید  )برمبنای تعریف سند مصالحه( با آنها اشخاص مرتبطدارد بر علیه خوانده ها و یا گروه ثالث و یا 

 هد بود.زیرا نتیجه این پرونده برای شما تعهد آور خوا

 

 چگونه پاسخ دهیم

به وکالی  فرمهای مربوطه شما می توانید با پاسخ به سواالت یک و یا چند فرم در پایان این ابالغیه و ارسال 

Slater & Gordon  .پاسخگو باشید 

 .ثبت نموده و غرامت دریافت نماییدرا تکمیل کنید: اگر می خواهید ادعای خود را  Aفرم شما باید  -

 که مصالحه در دادگاه پذیرفته شود. درصورتی

 .  اگر مایلید که به مصالحه بپیوندیدرا تکمیل کنید  Bفرم شماباید  -

و همچنین درخواست اطالعات بیشتر و ادعای خود را ثبت کنید اگر می خواهید را تکمیل کنید:  Cفرم شما باید  -

 جدول توزیع پیشنهاد شده را بنمایید. معتبری برای سهم شماو نحوه توزیع غرامت درطبق

از اقدام به  مهلت بیشتری برای ارائه  درخواست انصرافاز دادگاه را تکمیل کنید: اگر مایلید  Dفرم شما باید  -

 دادخواهی دست جمعی جزیره مانوس بنمایید. 
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را پر  Cرا تکمیل نمایید )هرچند اگر فرم  خواهید،فرمها ترکیبی از اشکال فوق که می  شما می توانید به هر 

 را نیز پرنمایید(. Aکنید، نیازی نیست که فرم 

هنگام تکمیل جزئیات در هر فرم، از شما خواسته خواهد شد که کد منحصر به فردی که در گوشه پایین سمت 

برای کمک به  این. ارائه نمایید به صورت شخصی ارسال می شود، را ای که ابالغیهراست هر صفحه از نسخه 

زمانی که به شما ارسال می  را ابالغیهکه این نسخه فردی از از این رو لطفا دقت نمایید   ،ستتایید هویت شما

نیاز دارید، می توانید آن را  از  ابالغیهاگر به یک کپی دیگر از این  شود، دور نه اندازید یا از دست ندهید.

Slater & Gordon .درخواست نمایید 

Slater & Gordon  خواهد نمود و هر  دعوا ارائههر پاسخی را که به صورت مناسب به دادگاه یا طرفین

(را  به شرکت حقوقی مستقل ارائه می دهند، این در  )از جمله اطالعات تماس شما Dفرم  درجوابپاسخی را 

 صورتی است که شما بخواهید که به آنها ارائه شوند.

 به هر یک از روش های زیر ارسال فرمایید: Slater & Gordonشما می توانید پاسخ های خود را به 

 تکمیل کردن فرم به صورت آنالین -1

و اراسال آن به آدرس  Slater & Gordonنالین درسایت آتوانید با تکمیل یک فرم به صورت  شما می

 زیر به این ابالغیه پاسخ دهید. 

http://www.slatergordon.com.au/manus. 

را با استفاده از این وب سایت ارسال می نمایید، از شما خواسته خواهد شد که مربوطه هنگامی که فرم 

یخی که به جزیره مانوس شماره قایق و تار تاریخ تولد، اطالعاتی در مورد خودتان ارائه دهید)مانند نام،

، برای کمک به تایید ابالغیهدر پایین هر صفحه از این  ی کهوارد شده اید( و همچنین کد منحصر به فرد

 .را درج نمایید اینکه پاسخ به فرم از طرف یکی از عضو گروه مصالحه جزیره مانوس بوده است

قادر خواهد بود  Slater & Gordon در صورتی که یک آدرس پست الکترونیک و یا تلفن ارائه نمایید

 .دبگیر که درصورت وجود اشکال در پر نمودن فرمها باشما تماس

Slater & Gordon  به شما یک پیام ارسال می کند که تأیید می نماید که فرمی که  شما آن را ارسال

 .دریافت نموده استرا  کرده اید،

 

 بوسیله پست -2

 & Slaterو نیز با ارسال نظرات خود به  ابالغیهشما می توانید با تکمیل یک یا چند فرم در پایان این 

Gordon  پاسخ دهید: ابالغیهبه آدرس زیر، به این 

 Manus Island class action 

 Slater and Gordon Lawyers 

 GPO Box 4864 

 MELBOURNE VIC 3001 

 AUSTRALIA 

به   Slater & Gordonاگر در هنگام تکمیل فرم خود به  آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود اشاره نمایید، 

 شما یک پیام ارسال می نماید که تایید میکند که فرمهای شمادریافت شده اند. 

 

http://www.slatergordon.com.au/manus
http://www.slatergordon.com.au/manus
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 به وسیله پست الکترونیکی -3
مایید، می توانید آن را به را از طریق پست الکترونیکی ارسال ن مربوطه اگر تمایل دارید که  فرم

manus@slatergordon.com.au .ارسال کنید 

 ارسال کنید: پست الکترونیکیشما می توانید یک فرم را از طریق 

(a)  و سپس ارسال آن به  ابالغیهسواالت موجود دریک فرم در پایان این  تمامتایپ نمودن پاسخ به

manus@slatergordon.com.au؛ و یا 

(b)    با نوشتن پاسخ های خود بر روی آن، سپس  ابالغیهاین  فرمهای ضمیمه ازهریک پر کردن

 .manus@slatergordon.com.auگرفتن عکس واضح از آن و ارسال عکس به 

برای شما  فتیک ایمیل تاییده دریا ایمیل می کنید، Slater & Gordonهنگامی که فرم های خود را به 

. اگر جزئیاتی ناخوانا باشد  )یا اگر عکس  گرفته شده از فرم شما وضوح مناسبی ارسال خواهد شد

 با شما تماس می گیرد تا اطالعات نا قص را بدست آورد. Slater & Gordonنداشته باشد(، 

 از طریق تماس تلفنی -4

تماس بگیرید تا به  6807 9602 3 61 0011با شماره   Slater & Gordonشما همچنین می توانید با 

را بصورت پیام شماره تماس خودتان  پس از تماس با این شماره تلفنپاسخ دهید.اگر  ابالغیهاین 

با شما تماس خواهد گرفت و از شما خواهد پرسید که  Slater & Gordonبگذارید، یک نفر از طرف 

درج خواهد پاسخ های شما را در آن فرمها  آنگاههافرم ها را تکمیل نمایید و یک از تمایل دارید که کدام

 نمود. 

در پیامتان به   الزم استدارید،  شفاهینیاز به مترجم  Slater & Gordonاگر شما هنگام تماس تلفنی با 

الزم را انجام دهد هماهنگی  Slater & Gordonاشاره نمایید تا  ،زبانی که میخواهید با آن صحبت کنید

 به زبانی که با آن صحبت می نمایید حضورداشته باشد. شفاهیشما یک مترجم با تماس  در هنگام تا

 

 

  iMessage/WhatsAppاز طریق پیامک / -5

به  WhatsAppیا  iMessageبا ارسال پیام متنی،  Slater & Gordonشما همچنین می توانید با 

 وسیله شماره زیر تماس بگیرید.

+61 466 536 240 

با استفاده از شماره ای که از آن تماس گرفته اید، با  Slater & Gordonهنگامی که این پیام را ارسال می کنید، 

هر یک از فرمها یی که مایل به پاسخگویی هستید را درج  را به سواالت شماتا پاسخ های  دشما تماس می گیر

 .نماید

در پیامتان به   الزم است کهدارید،  شفاهیبه مترجم نیاز  Slater & Gordonگفتگو با   هنگاماگر شما در 

هماهنگی نماید که درپاسخ تماس شما  Slater & Gordonزبانی که میخواهید با آن صحبت کنید اشاره نمایید تا 

 به زبانی که با آن صحبت می نمایید حضورداشته باشد. شفاهییک مترجم 

 

mailto:manus@slatergordon.com.au
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 بوکی از طریق پیام فیس -6

بوک زیر از طریق  حساب فیس Slater & Gordonشما همچنین می توانید یک پیام خصوصی به 

 ارسال نمایید:

https://www.facebook.com/ManusIslandCA/ 

اهد گرفت  تا بهترین روش با شما تماس خو Slater & Gordonهنگامی که این پیام را ارسال می کنید، 

ارتباط با شما را بدست آورد  که از آن طریق پاسخ های شما را به سواالت در هر شکل که تمایل دارید، 

 ثبت نماید.

 در پیامتان الزم است کهدارید،  شفاهینیاز به مترجم  Slater & Gordonگفتگو با   هنگاماگر شما در 

هماهنگی نماید که درپاسخ  Slater & Gordonبه  زبانی که میخواهید با آن صحبت کنید اشاره نمایید تا 

 به زبانی که با آن صحبت می نمایید حضورداشته باشد. شفاهیتماس شما یک مترجم 

 تماس بگیرید Slater & Gordonمی توانید با  گونهچ

های قبلی دادگاه، پرونده های اعمال شده در مصالحه  ابالغیهجمله کپی از اسناد مربوطه، از یک شما می توانید 

 دریافت نمایید.  Slater & Gordonرا  از  پرداخت وجوه مصالحهو جدول توزیع 

تماس بگیرید تا در  Slater & Gordon، می توانید با  مسالهاگر سوالی دارید و یا درصورت وجود هرگونه  

 مورد آنها کسب اطالع نمایید، یا اگر مایل باشید، می توانید مشاوره حقوقی دریافت کنید.

 حاصل فرمایید: تماس Slater & Gordonشما می توانید با استفاده از روشهای زیر با 

(a) سایت رفتن به وبSlater & Gordon  نشانیبه :http://www.slatergordon.com.au/manus 

(b)  ارسال  پست الکترونیکی بهSlater & Gordon   با آدرسmanus@slatergordon.com.au 

(c)  تماس تلفنی باSlater & Gordon : با شماره 

0011 61 3 9602 6807 

(d) کارسال یک پیام ،iMessage  یاWhatsApp  به شماره 

+61 466 536 240 

(e) بوکی به ارسال پیام فیسSlater & Gordon   با استفاده از حساب

https://www.facebook.com/ManusIslandCA 

(f)  ارسال یک نامه بهSlater & Gordon  نشانیبه : 

 Manus Island class action 

 Slater and Gordon Lawyers 

 GPO Box 4864 

 MELBOURNE VIC 3001 

 AUSTRALIA 

هیچ الزامی در این مورد وجود تماس بگیرید  Slater & Gordonاگر شما مایل نیستید که  با 

 بگیرید.  مشاوره حقوقی الوکسایر از در صورت تمایل می توانید شما ،  نخواهد داشت

 

https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
http://www.slatergordon.com.au/manus
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 و یا دیگر وکالی Slater & Gordonهر گونه پرسش درباره محتوی این ابالغیه می باید با وکالی 

 مستقیماً با دادگاه مطرح نمایید.بصورت انتخابی شما مطرح شود و شما نباید آنها را 

 

 

 

 

 : ثبت یک ادعا Aفرم 

فرم زیر را تکمیل نمایید. در این صورت شما می  می بایستخود را دارید،  ثبت ادعایاگر تمایل به 

 لطفا به تمامی سواالت پاسخ دهید. دریافت نمایید.  غرامت،  مصالحه پیشنهادیتوانید درصورت  تصویب 

 

 _________________________________________________________نام:

 ____________________________________________________تولد: تاریخ

 ___________________________________________________شماره قایق :

 __________ راسِت ابالغیه ای که دریافت کرده اید:در گوشه پایین سمت  Notice IDکد 

  ________________________________________________ پست الکترونیک:

 ___________________________________________________ شماره تلفن:

 __________________________________ اقامت دارید: در آنکشوری که در حال حاضر

 _______________________ رسیدن شما به جزیره مانوس)اگر به خاطر دارید(: تاریخ
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 : اعتراض به مصالحه پیشنهادی  Bفرم 

پذیرش و یا رد آن  مورداگر مایلید که به مصالحه پیشنهادی اعتراض نمایید،این فرم را پر کنید. دادگاه در

 تصمیم خواهد گرفت. 

 _________________________________________________________نام:

 ____________________________________________________تاریخ تولد:

 __________________________________________________شماره قایق :

 __________ در گوشه پایین سمت راسِت ابالغیه ای که دریافت کرده اید: Notice IDکد 

 ________________________________________________ پست الکترونیک:

 ___________________________________________________ شماره تلفن:

 __________________________________ اقامت دارید: در آنکشوری که در حال حاضر

 _______________________ ید(:تاریخ رسیدن شما به جزیره مانوس)اگر به خاطر دار

 

 تاییددر صورت  غرامتمایل به ثبت ادعای خود می باشید. در این صورت شما مجاز به دریافت  ینآیا شما همچن
 مصالحه هستید. 

 بلی                        خیر          
مگر بود  نخواهید پیشنهادیاز مصالحه  یغرامتهیچ نوع قادر به دریافت  ،اگر شما "خیر" را انتخاب نموده اید، 

 تکمیل نمایید نیز را  Aفرم  آنکه

  نمی باشد.   Aاگر شما "بلی" را انتخاب نموده اید،نیاز به تکمیل فرم 
 

اگر شما تمایل دارید که دالیل خود را برای مخالفت با مصالحه بیان نمایید ، لطفا در اینجا مطرح 

 فرمایید:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________   

 ادامه در صفحه بعد                   
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 :Bادامه فرم 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ی بیشتری برای توضیح دالیل خود نیاز دارید، لطفا ورق های بیشتری را ضمیمه فرمایید.اگر به فضا
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 اطالعات بیشتر گرفتنثبت نام و درخواست در نظر : Cفرم 

در را که  نحوه توزیع غرامتتخمین  مربوط به جوانبتمامی  Slater & Gordon اگر مایلید که 

که بصورت انفرادی برای شما ارسال خواهد شد را مورد  ابالغیه ایننسخه از یکگزارشی که همراه با 

تجدید نظر قرار دهد و هرنوع تغییر حاصل از تصحیح اطالعات مربوطه و یا اطالعات جدید را بر 

این فرم را تکمیل نمایید. لطفا به تمامی سواالت میزان تخمینی توزیع غرامت را به شما اطالع دهد، 

 پاسخ دهید.

، تا بتوانید در صورت تایید ازمصالحه پیشنهادی ادعای خود را ثبت می نماییدین فرم، شما با ارسال ا

 نیازی به ارسال این فرم ندارید.  Aدر صورت تکمیل و ارسال فرم دریافت نمایید.  غرامت

  ________________________________________________________نام:

 ___________________________________________________تاریخ تولد:

 __________________________________________________شماره قایق :

 در گوشه پایین سمت راسِت ابالغیه ای که دریافت کرده اید:____________ Notice IDکد 

 ___پست الکترونیک:_______________________________________________

 ___________________________________شماره تلفن:__________________

 _________________________________ دارید: اقامت درآنکشوری که در حال حاضر

 تاریخ رسیدن شما به جزیره مانوس)اگر به خاطر دارید(:___________________________

از نظر شما ناقص و یا  غرامتتوزیع  فعای برای تخمینید که به نظر شما چه اطالعاتی درلطفا شرح ده

را  یا هرگونه اطالعات اضافی دیگری را که تصور می نمایید باید در نظر گرفت ،و نادرست می باشد

 اینجا ارائه نمایید: در

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 

  ادامه در صفحه بعدی
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 :Cادامه فرم 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 اگر به فضای بیشتری برای توضیح دالیل خود نیاز دارید، لطفا ورق های بیشتری را ضمیمه فرمایید.

 ادامه در صفحه بعدی 
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 : Cادامه فرم 

 اطالعات پزشکیدریافت مجوز 

را مجاز به دریافت یک نسخه از پرونده پزشکی خودتان   Slater &Gordonاگر تمایل دارید که 

برای استفاده در ارزیابی ادعای شما بنمایید، می توانید فرم زیر را تکمیل نموده و آن را به   IHMSاز

Slater & Gordon   .بازگردانید 

بوده و اگر هنوز این مجوز پزشکی را تکمیل اختیاری   Cلطفا توجه داشته باشید که این بخش از فرم 

 . ارائه دهیدارزیابی خود را در خواست تجدید نظر ننموده باشید ، همچنان می توانید  

 

 

 

 مجوز انتشار اطالعات پزشکی

 IHMSولث استرالیا و نوبه : دولت کام

 آقا / خانم گرامی ،

سوابق را )از جمله اینجانب از تمام سوابق پزشکی  نسخهاجازه می دهم یک  به آنهادرخواست می نمایم و IHMSاز من 

 نماید.  ارائهدر ملبورن استرالیا    Slater & Gordonوکالی   به که در اختیار دارد را بهداشت روانی(

 _________________________________________________________نام:

 ____________________________________________________تولد: تاریخ

 ___________________________________________________شماره قایق :

 _______________________________________________________امضا: 
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 جزیره مانوس دست جمعی دادخواهی اقدام انصراف از عضویتدرخواست برای تمدید زمان برای  :Dفرم 

درخواست  دست جمعی دادخواهی اقدام عضویتبرای انصراف از را  مهلت بیشتریاگر تمایل دارید که مدت 
 این فرم را تکمیل کنید.لطفا به تمام سواالت پاسخ دهید.لطفا  ، نمایید

 _________________________________________________________نام:

 ____________________________________________________تاریخ تولد:

 ___________________________________________________: شماره قایق

 در گوشه پایین سمت راسِت ابالغیه ای که دریافت کرده اید:____________ Notice IDکد 

 پست الکترونیک:__________________________________________________

 _______شماره تلفن:______________________________________________

 کشوری که در حال حاضر اقامت دارید:_____________________________________

 تاریخ رسیدن شما به جزیره مانوس)اگر به خاطر دارید(:___________________________

 

 برایییات تماس شما و تقاضا نامه شما در اختیار یک موسسه حقوقی مستقل قرار داده شود تا آنها که جز می خواهیدآیا شما 
 ؟ با شما تماس بگیرنددرخواست شما  و برای ارائه  نمایندگی از شما به صورت رایگان

 بلی                        خیر          
 .پیدا کنیدشما باید نماینده قانونی خود را برای این درخواست  اگر پاسخ شما " خیر" می باشد ،

 اگر شما یک وکیل قانونی به نمایندگی از خودتان نداشته باشید، این امکان وجود دارد که شانس موفقیت درخواست شما کم شود.
 

درخواست خود را ثبت لید که همچنان مای درصورتی که با درخواست شما برای مهلت بیشتر برای انصراف موافقت نشود،آیا 
 در صورت تایید مصالحه غرامت دریافت نمایید تا،نمایید

 بلی                        خیر          
 را ارسال نمایید. Aفرم  مگر آنکههیچگونه غرامتی را دریافت نمایید  نخواهید بوداگر پاسخ شما "نه" است شما قادر 

 نمی باشد.  Aبه ارسال فرم  اگر پاسخ شما "بلی" است،نیاز

 ادامه در صفحه بعد
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 :Dادامه فرم 

 بیان نمایید: در دادرسی مهلت بیشتر برای انصراف از مشارکتبرای درخواست لطفا دالیل خود را 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ، لطفا ورق های بیشتری را ضمیمه فرمایید.اگر به فضای بیشتری برای توضیح دالیل خود نیاز دارید




