ARABIC

الدعوى الجماعية  Robodebtومدفوعات التسوية
معلومات ألعضاء الدعوى الجماعية
في نوفمبر  ،2019قدم  Gordon Legalإجراءات دعوى جماعية نيابة عن األشخاص الذين ترتب عليهم ديون بموجب برنامج االمتثال
للدخل .قد تعرف هذا بما أنك  .robodebtإن الدعوى الجماعية هي قضية قانونية حيث تقاضي مجموعة من األشخاص شخصا أو منظمة
أخرى .وافقت حكومة الكومنولث و  Gordon Legalعلى تسوية .وافقت المحكمة الفيدرالية على التسوية في يونيو  .2021بلغ مبلغ
التسوية  .$112 millionسيتم خصم تكاليف  Gordon Legal’sمن هذا المبلغ ،وسيتم تقاسم المبلغ المتبقي بين أعضاء الدعوى القضائية
المؤهلين.

من يمكنه الحصول على مبلغ التسوية؟
لن يكون كل عضو في الدعوى القضائية مؤهال للحصول على دفعة تسوية.
إذا تم احتساب ديونك باستخدام معلومات متوسط الدخل من ) Australian Taxation Office (ATOوقمت بسداد مبالغ بشأن الدين ،فقد
تكون مؤهال للحصول على دفعة تسوية.
قد تكون أيضا مؤهال إذا تنطبق عليك كل النقاط أدناه:
•

استنَد َدينك بالكامل أو جزئيا على معلومات متوسط الدخل من ATO

•

تم إعادة حساب ديونك بناء على المعلومات التي قدمتها لنا ،مثل قسيمة األجور

•

لقد دفعت أكثر من المبلغ المعاد حسابه.

من الذي لن يحصل على دفعة تسوية؟
لن تحصل على دفعة تسوية إذا لم تسدد أي من ديونك ،حتى اذا تم حساب هذا الدين باستخدام معلومات متوسط الدخل من .ATO
لن تكن مؤهال إذا تم احتساب َدينك باستخدام معلومات متوسط الدخل من  ATOوتطبيق كال النقاط أدناه:
•

تم إعادة حسابه بناء على المعلومات األخرى التي قدمتها لنا ،مثل قسيمة األجور أو البيانات المصرفية.

•

كان المبلغ الذي دفعته أقل من أو مساوي للدين المعاد حسابه.

إذا لم يعتمد دينك على معلومات متوسط الدخل من  ،ATOفلن تحصل على دفعة تسوية.
لن يحصل األشخاص الذين رفضوا المشاركة في الدعوى الجماعية على مدفوعات تسوية حتى لو قاموا بتسديد دفعات لديون فرضت
باستخدام معلومات متوسط الدخل من .ATO

كيف يتم تحديد مدفوعات التسوية؟
سنعمل على تحديد مدفوعات التسوية بطريقة مماثلة للفائدة .كلما سددت لنا أكثر واستمريت مدة أطول بدون نقودك ،كلما كان نصيبك أكبر
من التسوية.

كم المبلغ الذي سأحصل عليه في التسوية؟
لن يحصل معظم الناس على مبالغ كبيرة من المال من التسوية .كل شخص يحصل مبلغا مختلفا .فالمبلغ الذي سيتلقاه أعضاء الدعوى
الجماعية يعتمد على:
•

متى سددوا ماال على دين مؤهل

•

المبلغ الذي سددوه

•

متى تم رد المبلغ لهم.

سدد الكثير من الناس فقط مبلغا صغيرا ،أو استردوا مبلغا بعد فترة وجيزة من دفعه .هذا يعني أن بعض األشخاص سيحصلون على أقل من
$10كدفعة تسوية.
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ما الذي يجب علي عمله للحصول على دفعة التسوية الخاصة بي؟
إذا لم تسترد مبلغا لتسديدك ديون االمتثال للدخل ،يجب أن تخبرنا أين ندفع مبلغ التسوية الخاص بك بحلول  11فبراير  .2022إذا لم تقم
بذلك ،فسوف تفوتك دفعة التسوية.
يمكنك أنت أو الشخص المرشح نيابة عنك تسجيل تفاصيل االتصال الخاصة بك والحساب المصرفي باستخدام حساب  Centrelinkعبر
اإلنترنت من خالل  .myGovالمرشح هو شخص مخول بالتصرف نيابة عنك عند التعامل معنا .اتصل بنا باستخدام أرقام الهواتف أدناه إذا
كنت بحاجة إلى مساعدة لتعيين مرشح.
لتسجيل تفاصيل االتصال الخاصة بك والحساب المصرفي:
•

تسجيل الدخول إلى حساب  myGovالخاص بك

•

اذهب إلى Centrelink

•

اكمل مهمة ‘.’Class action settlement pending

إذا كنت قد قدمت لنا بالفعل تفاصيل حسابك المصرفي لتسترد األموال ،فسوف ندفع لك دفعة التسوية إلى نفس الحساب المصرفي .ال تحتاج
إلى تحديثه إال إذا كنت تريد ذلك .إذا كنت ترغب في تغيير الحساب المصرفي ،فأنت بحاجة إلى القيام بذلك بحلول  11فبراير  .2022ال
يمكننا تغييره بعد هذا التاريخ.
للمساعدة في إخبارنا بتفاصيل البنك الخاصة بك أو كيف ندفع لك ،اتصل بالرقم  .1800 171 846يمكنك طلب مترجم .سوف نقوم بترتيب
ذلك مجانا.

ماذا لو كنت أعتقد أن ديوني في فئة خاطئة؟
ت سرد رسالتكم الديون الخاصة بك والفئة الموجودة فيها .فقط بعض فئات الديون مؤهلة لدفع تسوية .إذا كنت تعتقد أن ديونك في الفئة الخاطئة،
فيمكنك طلب المراجعة .يمكنك أيضا طلب المراجعة إذا لم نشمل دينا وتعتقد أنه يجب أن يكون مؤهال .تحتاج إلى القيام بذلك قبل  10ديسمبر
 .2021ال يمكننا مراجعة فئات الديون بعد هذا التاريخ .
يمكنك أنت أو مرشحك طلب المراجعة باستخدام حساب  Centrelinkعبر اإلنترنت من خالل :myGov
•

سجل الدخول إلى حسابك على myGov

•

اذهب إلى Centrelink

•

اختار ’‘Class action settlement queryمن قائمة ’.‘Income Compliance

يمكنك أيضا االتصال بنا على  1800 171 846للمساعدة في الحصول على مراجعة .يمكنك طلب مترجم .سوف نقوم بترتيب ذلك مجانا.

للمزيد من المعلومات
•
•
•
•
•
•

اتصل بالرقم  .1800 171 846وأخبرنا أنك تحتاج الى مترجم .سوف نقوم بترتيب ذلك مجانا.
اتصل بالرقم  131 202للتحدث معنا بلغتك عن مدفوعات وخدمات Centrelink
اذهب إلى servicesaustralia.gov.au/classactionللمزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية
اذهب إلى  serviceaustralia.gov.au/yourlanguageحيث يمكنك قراءة أو االستماع إلى أو مشاهدة مقاطع الفيديو مع
معلومات بلغتك
زيارة مركز خدمة سنترلنك.
للحصول على المشورة بشأن فئات الديون وتوزيع التسوية ،اذهب إلى  Gordon Legalعلى
robodebtclassaction.com.auأو اتصل على .1300 001 456

مالحظة :يتم تحصيل المكالمات من هاتف منزلك إلى االرقام " "13من أي مكان في أستراليا بسعر ثابت .قد يختلف هذا السعر من سعر
مكالمة محلية وقد يختلف أيضا بين مزودي خدمات الهاتف .المكالمات إلى أرقام " "1800من هاتف منزلك مجانية .قد يتم توقيت المكالمات
من الهواتف العامة والهواتف المحمولة وتحصيلها بسعر أعلى.
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Robodebt class action and settlement payments
Information for class action members
In November 2019, Gordon Legal filed a class action on behalf of people who received debts under
the Income Compliance Program. You may know this as robodebt. A class action is a legal case
where a group of people sue another person or organisation. The Commonwealth and Gordon
Legal agreed on a settlement. The Federal Court approved the settlement in June 2021. The
settlement amount is $112 million. Gordon Legal’s costs will be deducted from this, and the
remainder shared between eligible class action members.

Who can get a settlement payment?
Not every class action member will be eligible for a settlement payment.
If your debt was calculated using averaged Australian Taxation Office (ATO) income information
and you made repayments on the debt, you may be eligible for a settlement payment.
You may also be eligible if all the points below apply to you:
•

your debt was based in full or in part on averaged ATO income information

•

your debt was recalculated based on information you gave us, like payslips

•

you paid back more than the recalculated amount.

Who will not get a settlement payment?
You will not get a settlement payment if you did not repay any of your debt, even if that debt was
raised using averaged ATO income information.
You will not be eligible if your debt was calculated using averaged ATO income information and
both points below apply:
•

it was recalculated based on other information you gave us, like payslips or bank
statements

•

the amount you paid back was less than or equal to the recalculated debt.

If your debt was not based on averaged ATO income information, you will not get a settlement
payment.
People who opted out of the class action will not get settlement payments even if they made
repayments on debts that were raised using averaged ATO income information.

How are settlement payments worked out?
We will work out settlement payments in a similar way to interest. The more you paid us back and
the longer you went without your money, the larger your share of the settlement.
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How much will I get in the settlement?
Most people will not get large amounts of money from the settlement. The amount each person
gets will be different. The amount class action members will receive depends on:
•

when they paid back money on an eligible debt

•

how much they paid back

•

when they were refunded.

Many people only paid back a small amount, or got a refund soon after they paid it back. This
means some people will get less than $10 as a settlement payment.

What do I need to do to get my settlement payment?
If you have not had a refund for your income compliance debt repayments, you must tell us where
to pay your settlement payment by 11 February 2022. If you do not, you will miss out on your
settlement payment.
You or your nominee can register your contact details and bank account using your Centrelink
online account through myGov. A nominee is a person who is authorised to act on your behalf
when dealing with us. Contact us using the telephone numbers below if you need help to appoint a
nominee.
To register your contact details and bank account:
•

Sign into your myGov account

•

Go to Centrelink

•

Complete the ‘Class action settlement pending’ task.

If you have already given us your bank details for a refund, we will pay your settlement payment to
the same bank account. You do not need to update it unless you want to. If you want to change the
bank account, you need to do it by 11 February 2022. We cannot change it after this date.
For help to tell us your bank details or how to pay you, phone 1800 171 846. You can ask for an
interpreter. We will arrange one for free.

What if I think my debt is in the wrong category?
Your letter lists your debts and the category they are in. Only some debt categories are eligible for
a settlement payment. If you think your debt is in the wrong category, you can ask for a review.
You can also ask for a review if we have not included a debt you think should be eligible. You need
to do this before 10 December 2021. We cannot review debt categories after this date.
You or your nominee can request a review using your Centrelink online account through myGov:
•

Sign into your myGov account

•

Go to Centrelink

•

Select ‘Class action settlement query’ from the ‘Income Compliance’ menu.

You can also call us on 1800 171 846 for help to get a review. You can ask for an interpreter. We
will arrange one for free.
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For more information
• Call 1800 171 846 and let us know you need an interpreter. We will arrange one for free.
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
• Visit a service centre.
• For advice on debt categories and the settlement distribution, go to Gordon Legal at
robodebtclassaction.com.au or call 1300 001 356.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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