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Tòa án Tối cao Bang Victoria 

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT TÁI ĐỊNH CƯ 

Khởi tố tập thể Đảo Manus 

Kamasaee với Khối thịnh vượng & Bên khác (S CI 2014 06770) 

 

Hãy đọc kỹ thông báo. Đây là tài liệu quan trọng gồm thông tin ảnh hưởng đến quyền pháp lý của 

nguyên đơn. 

Cần lưu ý ngày quan trọng trong thông báo như sau: 

Thứ Hai, 21/8/2017- Hạn kháng cáo đề xuất tái định cư 

Thứ Hai, 21/8/2017 – Hạn gia hạn rút kiện 

Thứ Hai, 4/9/2017 – Hạn phê duyệt đề xuất tái định cư 

Thứ Hai, 25/9/2017 – Hạn đăng ký tham gia đề xuất tái định cư 

 
Nếu yêu cầu thông báo tiếng khác, liên hệ Hãng Luật Slater & Gordon theo địa chỉ cuối thông báo. 

Nếu thắc mắc hoặc chưa hiểu nội dung, liên hệ Hãng Luật Slater & Gordon, hoặc tư vấn luật sư 

khác tùy ý. 

 

Nội dung thông báo 

Vụ kiện tập thể (‘Khởi tố tập thể Đảo Manus’) thực thi tại Tòa án Tối cao Bang Victoria, xuất phát từ 

sai sót không quan tâm hợp lý cá nhân bị giữ tại “Trung tâm Tạm giam Đảo Manus’ (‘Trung tâm’), và 

bỏ tù oan sai cá nhân giữ tại đó từ 21/11/2012 đến 12/5/2016. Vụ kiện do Ông Majid Karami 

Kamasaee (‘Nguyên đơn’) khởi tố Khối thịnh vượng Úc, G4S Australia Pty Ltd và Broadspectrum 

(Australia) Pty Ltd (‘Bị đơn’). Wilson Protective Services PNG Ltd vào vụ kiện với tư cách bên thứ ba 

(‘Bên thứ ba’). 

Tòa án ban hành hai thông báo thời gian rút kiện. Có thể xem thông báo trên trang web của Hãng 

Luật Slater & Gordon, đại diện cho Nguyên đơn tại http://www.slatergordon.com.au/manus. 

Nguyên đơn, Bị đơn và Bên thứ ba đạt được thỏa thuận đề xuất tái định cư, ảnh hưởng quyền lợi 

nguyên đơn nếu thông qua. Tòa án Tối cao Bang Victoria yêu cầu thông báo cá nhân bị ảnh hưởng. 

 

Hãy đọc kỹ thông báo. Thắc mắc nội dung không đệ trực tiếp Tòa án. Nếu không hiểu nội dung, tư 

vấn pháp lý. 

Trường hợp dưới 18 tuổi tính đến Thứ Hai, 25/9/2017, hoặc thuộc diện khuyết tật hoặc mất khả 

năng xử lý cá nhân, hãy cấp thông báo cho người bảo hộ hoặc đại diện cá nhân. Nếu không xác định 

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


 

3   

có thuộc diện khuyết tật hoặc không thể xử lý cá nhân, liên hệ Hãng Luật Slater & Gordon hoặc yêu 

cầu người đại diện. 

Nếu yêu cầu thông báo tiếng khác, liên hệ Hãng Luật Slater & Gordon theo địa chỉ trong phần “Cách 

liên hệ Slater & Gordon”. 

 

Đề xuất tái định cư 

Nguyên đơn, Bị đơn và Bên thứ ba đạt được thỏa thuận giải quyết tố tụng, theo phê duyệt Tòa án. 

Đề xuất được ghi lại trong văn bản giải quyết có chữ ký của mỗi bên và Slater & Gordon vào ngày 

7/7/2017 (‘văn bản giải quyết’). Văn bản giải quyết cấp riêng theo yêu cầu Hãng Luật Slater & 

Gordon. 

Bị đơn và Bên thứ ba bồi thường 70 triệu đô la (Úc) để giải quyết khiếu nại nguyên đơn. Nguyên đơn 

đệ khiếu nại bồi thường. Dưới 1.000 khiếu nại, khoản bồi thường Bị đơn và Bên thứ ba sẽ giảm 

tương ứng (500 khiếu nại, Bị đơn và Bên thứ ba bồi thường 35 triệu đô la). 

Bị đơn và Bên thứ ba bồi hoàn chi phí kiện Nguyên đơn, và chi phí khác. Nằm ngoài 70 triệu đô la và 

được Tòa án thông qua. Chi phí pháp lý không trích từ bồi thường khiếu nại – toàn bộ 70 triệu đô la 

(hoặc ít hơn dưới 1.000 khiếu nại) bồi thường Nguyên đơn và nguyên đơn khác. Nguyên đơn bồi 

hoàn chi phí phát sinh tố tụng 10.000 đô la nằm ngoài khoản tái định cư Tòa án thông qua. 

Nếu thông qua đề xuất, 70 triệu đô la bồi thường Bị đơn và Bên thứ ba. Nguyên đơn đề Kế hoạch 

Phân bổ Tái định cư, nếu đề xuất tái định cư thông qua. Xem cá nhân Kế hoạch Phân bổ Tái định cư 

yêu cầu Slater & Gordon. 

 

Tòa án thông qua 

Tòa án thông qua đề xuất tái định cư trước khi có hiệu lực. Tòa án xem xét đề xuất, và đánh giá tính 

công bằng hợp lý và tuân thủ lợi ích. 

Nếu đề xuất tái định cư thông qua, nguyên đơn bị ràng buộc. Nguyên đơn không thể tiếp tục vụ kiện, 

và khiếu nại Bị đơn hoặc Bên thứ Ba hoặc ‘các bên liên quan’ (thuật ngữ đó được định nghĩa trong 

văn bản giải quyết, bao gồm giám đốc, cán bộ, đại diện, nhân viên, nhà thầu bên thứ ba và nhà thầu 

phụ, khác). Nếu không thông qua, vụ kiện tiến hành xét xử hoặc các bên thỏa thuận giải quyết theo 

thời gian thông qua. 

Tòa án phê duyệt đề xuất Nguyên đơn vào 10h30 sáng Thứ Hai, 4/9/2017, Tòa án Tối cao Bang 

Victoria, Melbourne. Phiên tòa công khai, nguyên đơn tham dự tùy theo nguyện vọng. Kháng cáo đề 

xuất Tòa án xem xét trong phiên tòa. 
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Ảnh hưởng Đề xuất tái định cư 

Kế hoạch Phân bổ Tái định cư phân bổ nguyên đơn tùy ba yếu tố: 

(1) Thời gian nguyên đơn giữ tại Trung tâm; 

 

(2) Nguyên đơn tại Trung tâm trong tình huống cụ thể; và 

 

(3) Nguyên đơn chịu tổn thương vật lý hoặc tâm lý. 

Nếu Kế hoạch Phân bổ Tái định cư Tòa án thông qua, nguyên đơn tại Trung tâm lâu hoặc trải qua tổn 

thương và tình trạng y tế nghiêm trọng nhận bồi thường nhiều hơn nguyên đơn khác. 

Yếu tố ảnh hưởng phân bổ quỹ nêu trong Kế hoạch Phân chia Tái định cư, yêu cầu Slater & Gordon 

theo liên hệ cuối thông báo. 

 

Dự toán phân bổ 

Thông báo kèm theo báo cáo Slater & Gordon trình bày dự toán phân bổ đánh giá theo Kế hoạch 

Phân chia Tái định cư, nếu thông qua. Báo cáo nêu yếu tố Kế hoạch Phân bổ Tái định cư ảnh hưởng 

quyền bồi thường, theo Slater & Gordon. Báo cáo phân bổ dự toán căn cứ đánh giá, nếu thông qua 

đề xuất tái định cư. 

 

Nếu không nhận được báo cáo đi kèm thông báo, liên hệ Slater & Gordon theo địa chỉ cuối thông 

báo. 

 

Nếu không đồng ý dữ kiện báo cáo, hoặc quyết định dự toán báo cáo, có thể yêu cầu Slater & 

Gordon xem lại. Quy trình giải thích trong phần ‘Không đồng ý đề xuất tái định cư?’. Yêu cầu đánh giá 

nộp trong thời gian sớm nhất, không muộn hơn Thứ Hai, 25/9/2017. Xem đánh giá dự toán phân bổ 

nếu không kháng cáo đề xuất. 

 

Khẳng định dự toán chính xác, hoặc không yêu cầu xem lại, sử dụng dữ kiện báo cáo để định bồi 

thường nếu thông qua đề xuất tái định cư và Kế hoạch Phân bổ Tái định cư. Không tiến hành xác 

nhận tính chính xác dữ kiện dự toán phân bổ, khiếu nại tham gia đề xuất tái định cư và nhận bồi 

thường nếu thông qua. Nếu không khiếu nại, không nhận bồi thường. 

 

 

 

 



 

5   

Nguyện vọng tham gia đề xuất tái định cư 

Tòa án thông qua đề xuất tái định cư, đệ khiếu nại bồi thường. Không đệ đơn, không bồi thường và 

mất quyền khiếu nại cao hơn. 

 

Hạn khiếu nại Thứ Hai, 25/9/2017. 

Không đúng hạn, mất quyền bồi thường, nếu thông qua đề xuất. 

Nếu 1.000 khiếu nại trở lên, khoản tái định cư (70 triệu đô la) phân bổ sớm khi hết hạn. Nếu dưới 

1.000 khiếu nại đúng hạn, bổ sung thời gian khiếu nại, tuy nhiên khiếu nại chậm bồi thường ít khi bồi 

thường khiếu nại đúng hạn. Không bồi thường nếu 1.000 khiếu nại đúng hạn trở lên. Do đó, khiếu 

nại trước hạn Thứ Hai, 25/9/2017 nếu nguyện vọng tham gia đề xuất đảm bảo bồi thường nếu 

thông qua. 

Khiếu nại bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu A thông báo, và nộp theo cách phần “Cách thức trả 

lời”. 

 

Hướng dẫn Slater & Gordon khiếu nại, trình lên, và không điền Biểu A hoặc khác. Slater & Gordon gửi 

thư xác nhận khiếu nại, liên hệ Slater & Gordon nếu thắc mắc khiếu nại. Không hướng dẫn Slater & 

Gordon khiếu nại, đệ Biểu A. 

 

Dưới 18 tuổi tính đến Thứ Hai, 25/9/2017, khiếu nại đảm bảo quyền lợi tái định cư. Trái nguyện 

vọng, người bảo hộ hoặc đại diện liên hệ Slater & Gordon rút đơn. Đã khiếu nại, đảm bảo bồi thường 

khi thông qua đề xuất, Slater & Gordon liên hệ người bảo hộ hoặc đại diện. Yêu cầu liên hệ Slater & 

Gordon theo địa chỉ thông báo. 

 

Thuộc diện khuyết tật hoặc mất khả năng xử lý cá nhân, thông báo gửi đến người bảo hộ hoặc đại 

diện khiếu nại thay. Người bảo hộ hoặc đại diện yêu cầu thảo luận với Slater & Gordon, hoặc tư vấn 

Slater & Gordon cá nhân chỉ định đại diện. 

 

Vẫn tạm giam tại Trung tâm, Bị đơn và Bên thứ ba không phạt hoặc phân biệt đối xử do đã khiếu nại. 

 

Không đồng ý đề xuất tái định cư 

Nếu kháng cáo đề xuất tái định cư, hoặc thông báo, yêu cầu xem xét. Tuân thủ khác khi không đồng ý 

đề xuất hoặc phân bổ tái định cư theo Kế hoạch Phân bổ Tái định cư, hoặc dự toán phân bổ báo cáo 

Slater & Gordon đi kèm thông báo. 
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Kháng cáo đề xuất tái định cư hoặc Kế hoạch Phân chia Tái định cư 

Không đồng ý với đề xuất tái định cư (phần “Đề xuất tái định cư’) hoặc Kế hoạch Phân bổ Tái định cư 

(yêu cầu Slater & Gordon), ngoài dự toán phân bổ báo cáo Slater & Gordon đi kèm thông báo, kháng 

cáo Tòa án. Trình bày lí do kháng cáo.  

 

Tòa án xem xét kháng cáo, và lí do thông qua đề xuất. Luật sư độc lập được chỉ định để đệ kháng cáo 

lên Tòa án thay mặt nguyên đơn, và kháng cáo thông báo theo nội dung. Chỉ định luật sư riêng để đại 

diện kháng cáo tùy theo nguyện vọng. 

 

Kháng cáo phải trình 4h chiều Thứ Hai, 21/8/2017. Không kháng cáo thời gian này, mất quyền kháng 

cáo tái định cư. 

Kháng cáo bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu B thông báo, và nộp theo phần “Cách thức trả lời”. 

Kháng cáo, thông báo khiếu nại cùng thời điểm, khi Tòa án thông qua tái định cư bất chấp kháng cáo. 

Khiếu nại riêng để nộp kháng cáo (bằng Biểu A cuối thông báo này) theo nguyện vọng, vào Thứ Hai, 

25/9/2017. Không khiếu nại, không nhận bồi thường tái định cư. 

Không đồng ý dự toán phân bổ 

 

Khẳng định dự toán phân bổ báo cáo đi kèm thông báo không chính xác đầy đủ, cân nhắc yếu tố ảnh 

hưởng quyền bồi thường theo Kế hoạch Phân bổ Tái định cư, yêu cầu Slater & Gordon xem xét thông 

tin bổ sung hoặc chỉnh sửa cung cấp, và xem xét lại dự toán phân bổ cung cấp. Cung cấp thông tin bổ 

sung theo nguyện vọng, và lập ủy quyền hồ sơ bệnh án để Slater & Gordon yêu cầu hồ sơ bệnh án từ 

Khối thịnh vượng hoặc IHMS khi xem xét khiếu nại. Không bắt buộc lập ủy quyền hồ sơ bệnh án để 

yêu cầu xem xét. 

 

Slater & Gordon xem xét thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa cung cấp, và tư vấn thông tin thay đổi 

đánh giá khiếu nại theo Kế hoạch Phân bổ Tái định cư. Slater & Gordon thông báo thay đổi dự toán 

phân bổ (nếu có) nhờ thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa cung cấp, căn cứ các nguyên tắc Kế hoạch 

Phân bổ Tái định cư yêu cầu Tòa án thông qua. 

 

Nếu Tòa án thông qua đề xuất, tuân thủ bước xem xét đánh giá khiếu nại nguyên đơn. Bước nêu 

trong Kế hoạch Phân bổ Tái định cư, và tiến hành nếu Tòa án thông qua đề xuất. Không cấp thông tin 

bổ sung hoặc chỉnh sửa để đánh giá thời điểm đó, tuy nhiên nếu cấp thông tin quyền hưởng theo Kế 

hoạch Phân bổ Tái định cư, giải quyết vấn đề dự toán phân bổ sớm hơn, và hoàn thiện đánh giá 

nhanh hơn. 
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Yêu cầu xem xét bổ sung hoặc chỉnh sửa dự toán phân bổ bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu C 

thông báo, và nộp theo phần “Cách thức trả lời”.  

Khi Biểu C, khiếu nại, không điền Biểu A. 

Kháng cáo và xem xét bổ sung hoặc chỉnh sửa dự toán phân bổ theo nguyện vọng. 

 

Nguyên đơn 

Hai nhóm Nguyên đơn trong khởi tố tập thể Đảo Manus: Nhóm bỏ tù oan sai và Nhóm phân biệt đối 

xử. 

Là nguyên đơn Nhóm Bỏ tù Oan sai nếu: 

(a) Bị giam tại Trung tâm vào thời điểm từ 21/11/2012 đến 12/5/2016; và 

 

(b) Không nộp ‘Thông báo rút đơn’ đính kèm thông báo Tòa án thông qua vào thời hạn ngày 
11/11/2016. 

 
Là nguyên đơn Nhóm phân biệt đối xử nếu: 

(a) Bị giam bởi Khối thịnh vượng Úc theo Luật Di trú 1958 (Khối thịnh vượng) và chuyển đến 

Trung tâm từ 21/11/2012 đến 19/12/2014; và 

 

(b) Phải chịu tổn thương về (thể chất và/hoặc tinh thần) do bị cáo buộc không chăm sóc hợp lý 

trong việc cung cấp không đủ nước và thực phẩm, chỗ ở, y tế, an ninh nội bộ và/hoặc an 

ninh bên ngoài; và 

 

(c) Không nộp ‘Thông báo rút đơn’ đính kèm hai thông báo Tòa án thông qua vào thời hạn ngày 

15/1/2016 hoặc 11/11/2016. 

 

Nguyên đơn chết tham gia đề xuất tái định cư và nhận bồi thường, nếu được thông qua. Nếu nguyên 

đơn đại điện cho nguyên đơn chết, hoặc là một nguyên đơn thắc mắc quyền lợi theo đề xuất tái định 

cư khi sắp chết trước khi nhận bồi thường, liên hệ Slater & Gordon theo địa chỉ thông báo, hoặc tư 

vấn pháp lý. 

Rút đơn 

Không là nguyên đơn trong hai nhóm nếu ‘rút kiện’ khi nộp ‘Thông báo rút đơn’ trước thời hạn ngày 

15/1/2016 hoặc 11/11/2016. Khẳng định vô tình rút kiện hoặc vì lý do khác, và muốn trở lại nhóm, 

đệ trình Tòa án để khôi phục hiệu lực của thông báo đã gửi. Đơn này có thể hoặc không có hiệu lực, 

tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 
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Nguyện vọng trở lại nhóm, liên hệ Slater & Gordon (theo địa chỉ thông báo) hoặc tư vấn pháp lý 

trường hợp này sớm nhất. Tòa án xem xét thông qua đề xuất tái định cư Thứ Hai, 4/9/2017, trình 

đơn trước thời gian này. Không nộp đơn trước ngày này, bị muộn. 

 

Không là nguyên đơn và muốn rút kiện 

Không nộp ‘Thông báo rút kiện’ đúng hạn, không rút đơn kiện. Hạn rút kiện hết, nguyên đơn không 

rút kiện, và ngược lại không có yêu cầu từ Tòa án, nguyên đơn bị ràng buộc bởi kết quả vụ kiện. 

Không thể kiện Bị đơn, Bên thứ ba, hoặc nhà thầu phụ hoặc khiếu nại khác. 

 

Theo Luật Tòa án Tối cao 1986, nguyên đơn đệ Tòa án gia hạn rút kiện. Đơn có thể hoặc không có 

hiệu lực, tùy thuộc từng trường hợp nguyên đơn và diễn biến vụ kiện vào thời điểm đó. Nếu gia hạn 

rút kiện, nộp đơn Tòa án xem xét trong phiên tòa vào Thứ Hai, ngày 4/9/2017 khi thông qua đề xuất 

tái định cư. 

 

Đệ đơn tư vấn pháp lý. 

 

Theo đề xuất tái định cư, Bị đơn và Bên thứ ba đồng ý trả hãng luật tự do đại diện nguyên đơn trong 

đơn gia hạn rút kiện. Slater & Gordon không thể đại diện nguyên đơn trong đơn này bởi vì họ đại 

diện Nguyên đơn và trình Tòa án hỗ trợ đề xuất tái định cư. Hãng luật tự do chỉ định khi các nguyên 

đơn kiên quyết rút kiện. 

 

Đệ đơn gia hạn rút kiện bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu D thông báo và gửi theo phần “Cách 

thức trả lời”. Trả lời câu hỏi phải cụ thể chuyển liên hệ cho hãng luật tự do để đứng đại diện. Họ sẽ 

liên hệ thảo luận từng trường hợp khi đã nộp đơn. 

 

Không tư vấn hãng luật tự do, có thể tư vấn luật sư khác tùy theo nguyện vọng, hoặc không. 

Đơn gia hạn rút kiện phải được gửi lúc 4h chiều Thứ Hai, ngày 21/8/2017. Không gửi ngày này, 

không thể rút kiện trước khi Tòa án thông qua đề xuất tái định cư và bị ràng buộc bởi đề xuất nếu 

thông qua. 

 

 

Gia hạn rút kiện cần thông báo khiếu nại cùng thời điểm, khi Tòa án không gia hạn thời gian rút kiện. 

Không khiếu nại, không nhận bồi thường tái định cư nếu thông qua. 
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Điều cần làm 

Nếu là nguyên đơn, có những tùy chọn sau trong đề xuất tái định cư: 

 

Tùy chọn 1  Nếu muốn nhận bồi thường tái định cư, phải đệ khiếu nại trước thời hạn vào Thứ 

Hai, 25/9/2017. Khiếu nại sau ngày này không đảm bảo nhận toàn bộ giá trị bồi 

thường, hoặc bồi thường khác, nếu thông qua đề xuất tái định cư. 

 

Khiếu nại bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu A thông báo, và nộp theo các bước 

phần “Cách thức trả lời”. 

 

Nếu đã hướng dẫn Slater & Gordon khiếu nại, Slater & Gordon sẽ gửi thư xác nhận 

đã nộp, và không cần nộp Biểu A hoặc làm gì thêm. 

 

Dưới 18 tuổi tính đến Thứ Hai, 25/9/2017, chắc chắn phải nộp đơn, nhưng nếu muốn 

nhận bồi thường phải nộp đơn để Slater & Gordon có thông tin và biết nguyên đơn 

tham gia đề xuất tái định cư. 

 

Tùy chọn 2 Nếu phản đối tái định cư, phải nộp kháng cáo trước thời hạn vào lúc 4h chiều Thứ 

Hai, 21/8/2017. Có thể thực hiện theo phần “Không đồng ý đề xuất tái định cư” 

Đơn sau thời hạn có thể không được Tòa án xem xét khi quyết định thông qua đề 

xuất tái định cư. 

 Thông báo khiếu nại khi nộp đơn kháng cáo. Sẽ được hưởng bồi thường từ đề xuất 

tái định cư nếu Tòa án thông qua bất chấp kháng cáo. Không khiếu nại cùng thời 

điểm khi nộp kháng cáo, nhưng khiếu nại thời điểm khác bằng nộp Biểu A trước Thứ 

Hai, 25/9/2017. 

Kháng cáo bằng trả lời tất cả câu hỏi trong Biểu B thông báo, và nộp theo phần “Cách 

thức trả lời”. 
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Tùy chọn 3 Nếu muốn nhận bồi thường từ đề xuất tái định cư, và cung cấp thông tin (hoặc 

chỉnh sửa thông tin không chính xác) ảnh hưởng đến khoản bồi thường theo đề 

xuất Kế hoạch Phân chia Tái định cư, đệ khiếu nại và yêu cầu Slater & Gordon xem 

xét các thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa. 

 

 Yêu cầu cán bộ quản lý kế hoạch tái định cư xem xét đánh giá khiếu nại nếu Tòa án 

thông qua đề xuất tái định cư, tuy nhiên khi nộp yêu cầu xem xét thông tin bổ sung 

hoặc chỉnh sửa, có thể giải quyết vấn đề bằng dữ liệu dự toán phân bổ trước để thúc 

đẩy nhanh hoàn thiện đánh giá chính thức. 

 

Nộp yêu cầu xem xét bổ sung hoặc chỉnh sửa dự toán phân bổ bằng trả lời câu hỏi 

Biểu C thông báo, và nộp theo phần “Cách thức trả lời”. Nếu nộp Biểu này, được xem 

xét khiếu nại, không cần nộp Biểu A. 

Nộp Biểu C để khiếu nại và yêu cầu xem xét thông tin bổ sung hoặc chỉnh sửa trước 

Thứ Hai, 25/9/2017. 

 

Tùy chọn 4  Nếu yêu cầu Tòa án gia hạn rút kiện, trả lời câu hỏi trong Biểu D thông báo, và nộp 

theo phần “Cách thức trả lời”. Yêu cầu nộp trước thời hạn lúc 4h chiều Thứ Hai, 

21/8/2017. 

 Khi trả lời câu hỏi Biểu D, yêu cầu chuyển thông tin cho hãng luật tự do để họ liên hệ 

đứng ra đại diện trong đơn yêu cầu. 

 

Kết hợp tùy chọn trên (hoặc thậm chí tất cả nếu muốn), tùy thuộc ý kiến về đề xuất tái định cư. 

Quan trọng, không khiếu nại bằng trả lời câu hỏi trong Biểu A hoặc Biểu C theo thời hạn vào Thứ 

Hai, 25/9/2017 (hoặc bằng hướng dẫn Slater & Gordon khiếu nại vào ngày này), bị mất quyền 

hưởng bồi thường tái định cư. 

Không làm gì, và Tòa án thông qua tái định cư, vụ kiện sẽ kết thúc và không nhận được bồi thường, 

và không thể theo kiện ở vụ tố tụng khác, và không thể khiếu nại thêm các Bị đơn hoặc Bên thứ ba 

hoặc ‘các bên liên quan’ (thuật ngữ định nghĩa trong văn bản giải quyết) trong vụ kiện vì bị ràng buộc 

bởi kết quả vụ kiện. 
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Cách thức trả lời 

Có thể phúc đáp thông báo bằng trả lời câu hỏi trong biểu cuối thông báo, và nộp phúc đáp cho Hãng 

Luật sư Slater & Gordon: 

- Phải hoàn thành Biểu A: khiếu nại và nhận bồi thường từ đề xuất tái định cư nếu được Tòa án 

thông qua. 

 

- Phải hoàn thành Biểu B: kháng cáo đề xuất tái định cư. 

 

- Phải hoàn thành Biểu C: khiếu nại và yêu cầu xem xét bổ sung hoặc chỉnh sửa dự toán phân bổ 

theo đề xuất Kế hoạch Phân chia Tái định cư. 

 

- Phải hoàn thành Biểu D: gia hạn rút khỏi vụ kiện tập thể Đảo Manus. 

Hoàn thành nhiều biểu trên nếu muốn (hoàn thành Biểu C, không hoàn thành Biểu A). 

 

Khi hoàn thành biểu, cung cấp mã duy nhất ở góc cuối bên phải mỗi trang thông báo, để xác định 

danh tính, vì vậy không vứt bỏ hoặc làm mất thông báo này. Cần thông báo khác, yêu cầu Slater & 

Gordon. 

 

Slater & Gordon sẽ gửi phúc đáp lên Tòa án hoặc các bên khi thích hợp, và sẽ cung cấp trả lời Biểu D 

(gồm thông tin liên hệ) cho hãng luật tự do. 

Có thể gửi phúc đáp cho Slater & Gordon theo cách thức sau: 

 

1. Hoàn thành biểu trực tuyến 

Có thể phúc đáp thông báo này bằng hoàn thành biểu trên trang web của Slater & Gordon tại 

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

Khi nộp biểu trên trang web, cung cấp thông tin cá nhân (như họ tên, ngày sinh, mã số thuyền, và 

ngày đến Đảo Manus), cùng số thông báo, để hỗ trợ xác nhận biểu của nguyên đơn. 

Nếu có vấn đề trả lời biểu, Slater & Gordon sẽ liên hệ giải quyết nếu có cung cấp địa chỉ email hoặc 

số điện thoại.  

Slater & Gordon sẽ gửi thư xác nhận biểu gửi. 

 

http://www.slatergordon.com.au/manus
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2. Theo đường bưu điện 

Có thể phúc đáp thông báo bằng hoàn thành biểu bên cuối và gửi đến Hãng Luật sư Slater & Gordon 

theo địa chỉ: 

 Manus Island class action 

 Slater and Gordon Lawyers 

 GPO Box 4864 

 MELBOURNE VIC 3001 

 AUSTRALIA 

 

Cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại trong biểu, Slater & Gordon gửi thư xác nhận khi nhận 

biểu. 

 

3. Theo thư điện tử 

Gửi biểu đến manus@slatergordon.com.au 

Gửi biểu bằng hai cách: 

(a) trả lời tất cả câu hỏi trong biểu cuối thông báo và gửi đến manus@slatergordon.com.au; 

hoặc 

(b) hoàn thành biểu cuối thông báo bằng trả lời tất cả câu hỏi, và chụp rõ ảnh gửi đến 

manus@slatergordon.com.au. 

Slater & Gordon sẽ gửi xác nhận nhận thư. Nếu thiếu thông tin (hoặc ảnh biểu không rõ), Slater & 

Gordon sẽ liên hệ để lấy thêm thông tin. 

 

4. Bằng điện thoại 

Có thể gọi Slater & Gordon theo số 0011 61 3 9602 6807 để phúc đáp thông báo này. Nếu để lại tin 

nhắn, đại diện của Slater & Gordon sẽ gọi lại để xác nhận hoàn thành biểu, và ghi lại trả lời biểu. 

Nếu cần phiên dịch với Slater & Gordon, phải cụ thể sử dụng ngôn ngữ nào trong tin nhắn, và Slater 

& Gordon sẽ thu xếp gọi lại có phiên dịch hỗ trợ. 

 

5. Bằng tin nhắn văn bản/iMessage/WhatsApp 

Có thể liên hệ Slater & Gordon bằng gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn iMessage hoặc WhatsApp đến 

+61 466 536 240. 

Khi gửi đi tin nhắn, Slater & Gordon sẽ liên hệ bằng số điện thoại sử dụng, để ghi lại trả lời biểu 

muốn nộp. 

mailto:manus@slatergordon.com.au
mailto:manus@slatergordon.com.au
mailto:manus@slatergordon.com.au
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Nếu cần phiên dịch với Slater & Gordon, phải cụ thể sử dụng ngôn ngữ nào trong tin nhắn, và Slater 

& Gordon sẽ thu xếp gọi lại có phiên dịch hỗ trợ. 

 

6. Bằng tin nhắn Facebook 

Có thể gửi tin nhắn riêng tư đến Slater & Gordon qua tài khoản Facebook 

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

Khi gửi tin nhắn, Slater & Gordon sẽ liên hệ ghi lại trả lời biểu muốn nộp. 

Nếu cần phiên dịch với Slater & Gordon, phải cụ thể sử dụng ngôn ngữ nào tron tin nhắn, Slater & 

Gordon sẽ bố trí phiên dịch cần thiết. 

 

Cách liên hệ Slater & Gordon 

Các tài liệu liên quan, bao gồm thông báo Tòa án, biên bản bào chữa, và Kế hoạch Phân chia Tái định 

cư, có thể yêu cầu từ Hãng Luật sư Slater & Gordon. 

Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề không rõ, có thể đặt câu hỏi Slater & Gordon, hoặc có thể tư vấn pháp 

lý nếu muốn. 

Có thể liên hệ Slater & Gordon bằng: 

(a) Truy cập trang web Slater & Gordon tại http://www.slatergordon.com.au/manus 

(b) Gửi email đến Slater & Gordon tại manus@slatergordon.com.au 

(c) Gọi Slater & Gordon theo số 0011 61 3 9602 6807 

(d) Gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn iMessage hoặc WhatsApp đến +61 466 536 240 

(e) Gửi tin nhắn đến Slater & Gordon theo tài khoản Facebook 

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

(f) Gửi thư đến Slater and Gordon theo địa chỉ: 

 Manus Island class action 

 Slater and Gordon Lawyers 

 GPO Box 4864 

 MELBOURNE VIC 3001 

 AUSTRALIA 

 

Không bắt buộc liên hệ Hãng Luật sư Slater & Gordon, và có thể yêu cầu tư vấn pháp lý từ các luật sư 

khác nếu muốn. 

Bất kỳ thắc mắc về nội dung thông báo phải gửi đến Slater & Gordon hoặc các luật sư khác tùy 

theo nguyện vọng, mà không được đệ trực tiếp lên Tòa án. 

https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
http://www.slatergordon.com.au/manus
mailto:manus@slatergordon.com.au
https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
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Biểu A: Khiếu nại 

Hoàn thành biểu nếu muốn khiếu nại nhận bồi thường từ đề xuất tái định cư nếu thông qua. Hãy trả 

lời tất cả câu hỏi. 

 

Họ tên:   _______________________________________________________________________ 

 

Ngày sinh: _________________________________________________________________ 

 

Mã số thuyền:  ______________________________________________________________________ 

 

‘Số thông báo’ ở góc cuối bên phải văn bản: ____________________ 

 

Địa chỉ email:  _________________________________________________________________ 

 

Số điện thoại:  _____________________________________________________________ 

 

Nước cư trú hiện nay:  _____________________________________________________ 

 

Ngày đến Đảo Manus, nếu có:  ______________________________________ 
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Biểu B: Kháng cáo đề xuất tái định cư 

Hoàn thành biểu nếu muốn nộp kháng cáo đề xuất tái định cư được Tòa án xem xét khi quyết định 

thông qua. 

 

Họ tên:  _______________________________________________________________________ 

 

Ngày sinh:    _________________________________________________________________ 

 

Mã số thuyền:  ______________________________________________________________________ 

 

‘Số thông báo’ ở góc cuối bên phải văn bản: ____________________ 

 

Địa chỉ email:  _________________________________________________________________ 

 

Số điện thoại:  _____________________________________________________________ 

 

Nước cư trú hiện nay:  _____________________________________________________ 

 

Ngày đến Đảo Manus, nếu có:  ______________________________________ 

 

Có muốn khiếu nại bồi thường tái định cư nếu thông qua đề xuất không? 

  Có   Không 

Nếu ‘không’, sẽ không được bồi thường tái định cư nếu không nộp Biểu A. 

Nếu ‘có’, không cần nộp Biểu A. 
 

Nếu muốn trình bày lý do phản đối tái định cư, hãy nêu ra tại 

đây:_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            Tiếp tục trang sau 
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Biểu B (tiếp tục) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Đính kèm tờ bổ sung nếu giải thích thêm. 
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Biểu C: Khiếu nại và yêu cầu xem xét bổ sung 

Hoàn thành biểu nếu yêu cầu Slater & Gordon xem xét lại dự toán phân bổtrong báo cáo kèm theo 

thông báo gửi đến từng cá nhân, và tư vấn thay đổi dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dự toán phân bổtheo 

đề xuất Kế hoạch Phân chia Tái định cư. Hãy trả lời tất cả câu hỏi. 

Nộp biểu này, nghĩa là sẽ khiếu nại bồi thường từ đề xuất tái định cư nếu thông qua. Không cần nộp 

‘Biểu A’ nếu nộp biểu này. 

 

Họ tên:  _______________________________________________________________________ 

 

Ngày sinh :_________________________________________________________________ 

 

Mã số thuyền:  ______________________________________________________________________ 

 

‘Số thông báo’ ở góc cuối bên phải văn bản: ___________________      

 

Địa chỉ email:  _________________________________________________________________ 

 

Số điện thoại:   _____________________________________________________________ 

 

Nước cư trú hiện nay:  _____________________________________________________ 

 

Ngày đến Đảo Manus, nếu có:  ______________________________________ 

 

Hãy giải thích thông tin không chính xác đầy đủ trong dự toán phân bổ, hoặc cung cấp thông tin bổ 

sung cần xem xét: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Tiếp tục trang sau 

 



 

18   

Biểu C (tiếp tục) 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Đính kèm tờ bổ sung nếu giải thích thêm. 

Tiếp tục trang sau 
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 Biểu C (tiếp tục) 

 

Ủy quyền hồ sơ bệnh án 

Nếu muốn ủy quyền Slater & Gordon yêu cầu hồ sơ bệnh án từ IHMS để xem xét đánh giá khiếu nại, 

có thể hoàn thành biểu bên dưới và gửi lại Slater & Gordon. 

Hãy lưu ý phần trong Biểu C này là không bắt buộc, có thể yêu cầu xem xét đánh giá nếu không 

hoàn thành ủy quyền hồ sơ bệnh án. 

 

 

 

 

Ủy quyền hồ sơ bệnh án 

 

Đến: Khối thịnh vượng Úc và IHMS 

Thưa Ông/Bà, 

Tôi yêu cầu và ủy quyền IHMS cung cấp hồ sơ bệnh án của tôi (gồm hồ sơ sức khỏe tâm lý) đến Hãng 

Luật sư Slater & Gordon, ở Melbourne, Úc. 

  

Họ tên:  ____________________________________________________________________ 

 

Ngày sinh: _______________________________________________________________ 

 

Mã số thuyền:  ___________________________________________________________________ 

 

Chữ ký: __________________________________________________________________ 
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Biểu D: Gia hạn rút kiện Đảo Manus 

Hoàn thành biểu nếu muốn nộp gia hạn rút kiện. Hãy trả lời tất cả câu hỏi. 

Họ tên:  _______________________________________________________________________ 

 

Ngày sinh:     _________________________________________________________________ 

 

Mã số thuyền:  ______________________________________________________________________ 

 

‘Số thông báo’ ở góc cuối bên phải văn bản: ____________________ 

 

Địa chỉ email:  _________________________________________________________________ 

 

Số điện thoại:  _____________________________________________________________ 

 

Nước cư trú hiện nay:  _____________________________________________________ 

 

Ngày đến Đảo Manus, nếu có:  ______________________________________ 

 

Có muốn cung cấp liên hệ và đơn cho hãng luật tự do để họ đứng ra đại diện không mất phí trong 

đơn không? 

   Có   Không 

Nếu ‘không’, phải có đại diện pháp luật riêng. 

Đơn sẽ ít khả thi nếu không có luật sư đại diện. 
 

Có muốn khiếu nại bồi thường tái định cư nếu thông qua, khi đơn gia hạn rút kiện không hiệu lực 

không? 

   Có   Không 

Nếu ‘không’, sẽ không được bồi thường tái định cư nếu không nộp Biểu A. 

Nếu ‘có’, không cần nộp Biểu A. 

 

Tiếp tục trang sau 
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Biểu D (tiếp tục) 

Trình bày lí do gia hạn rút kiện: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Đính kèm tờ bổ sung giải thích. 


