ARABIC

شرح مدفوعات التسوية
أنت تحصل على مدفوعات التسوية ألنك عضو مؤهل في الدعوى الجماعية
"( "Robodebtتحصيل ديون الضمان االجتماعي) ()VID1252 / 2019
وافق  Commonwealthوالمتقدمون (يمثلهم شركة محاماة  )Gordon Legalعلى تسوية الدعوى الجماعية .وافقت Federal
 Courtعلى الطريقة التي تم بها حساب مدفوعات التسوية الخاصة بك.

كيف يتم احتساب مدفوعاتك المتعلقة بالتسوية؟
يعتمد المبلغ الذي تحصل عليه على:
• متى سددت نقود مقابل ديون مستحقة
• كم سددت
• متى استرجعت نقودك ،و
• كم عدد أعضاء المجموعة المؤهلين المسجلين لدفعة تسوية.
سيحصل األش خاص الذين سددوا أكثر ،وظلوا من غير هذه النقود لفترة أطول ،على مدفوعات أكبر.

الخطوة  :1احتساب توزيع التسوية
وافقت  Federal Courtعلى مبلغ التسوية المتفق عليه البالغ  $112 millionدوالر.
أوالً ،تم َخصْم تكاليف شركة محاماة  Gordon Legalالبالغة  $10.3 millionدوالر من هذا المبلغ .وافقت المحكمة على هذه
التكاليف.
ترك هذا  $101.7 millionدوالر لتوزيعها بين أعضاء المجموعة المؤهلين ويعرف باسم "مبلغ التوزيع" .يحصل أعضاء المجموعة
المؤهلون على مدفوعات تسوية من هذا المبلغ.

الخطوة  :2احتساب الفائدة
الخطوة الثانية هي احتساب "الفائدة البسيطة" على النقود التي تم سدادها.
يتم احتساب مبلغ الفائدة مقابل كل يوم لم تسدد فيه النقود لسداد دينك .ح ّددَت  Federal Courtأسعار الفائدة المستخدمة لهذا الغرض.
ثم يتم إضافة مبالغ الفائدة اليومية معا ً إلعطاء إجمالي مبلغ الفائدة لكل دين.

الخطوة  :3احتساب المبلغ المضاف
بعد حساب الفائدة لجميع أعضاء المجموعة المؤهلين ،ال يزال هناك نقود متبقية من مبلغ التوزيع .يحصل كل عضو مؤهل في المجموعة
على جزء من هذا المبلغ .هذا يسمى "مبلغ التسوية المضافة" الخاص بك.
يعتمد مبلغ التسوية المضافة على مبلغ الفائدة الذي تحصل عليه (انظر الخطوة  .)2كلما زادت الفائدة التي تحصل عليها ،زاد مبلغ
التسوية المضافة.

الخطوة  :4إضافته
تتمثل الخطوة األخيرة الحتساب إجمالي مدفوعات التسوية في إضافة مبلغ الفائدة (الخطوة  )2و "مبلغ التسوية المضافة" (الخطوة  )3معا ً
إلعطاء دفعة التسوية.
إذا كان لديك ديون متعددة مؤهلة ،فسيتم إضافة دفعة التسوية لكل دين .تم تقريب إجمالي دفعة التسوية التي تتلقاها إلى أقرب سنت.
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تسوية مبالغ المدفوعات ألعضاء المجموعة المؤهلين
سيكون مبلغ التسوية الذي يدفعه كل شخص مختلفاً .يتم احتساب مدفوعات التسوية الخاصة بك بطريقة مماثلة للفائدة .كلما سددت أكثر
وكلما طالت مدة بقائك بدون هذه النقود ،زادت حصتك في التسوية .سيكون ما يقرب من نصف مدفوعات التسوية بين  $50و .$300
يمكنك االطالع على تفاصيل كيفية توزيع المبالغ حسب نطاقات الدفع أدناه.

التقسيم حسب نطاقات الدفع
نطاق الدفع

النسبة المئوية ألعضاء المجموعة

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

30.8%

17.9%

9.1%

10.6%

5.2%

4.6%
1.1%

Over $1000

 $500.01$1000

 $300.01$500

 $100.01$300

 $50.01$100

Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

مبلغ مدفوعات التسوية

للمزيد من المعلومات
• اتصل برقم  1800 171 846للتحدث إلينا بشأن الدعوى الجماعية .أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم ،وسنرتب ذلك مجاناً .يشمل
هذا المترجمين للغات السكان األصليين ولغات سكان جزر مضيق توريس.
• للمزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية  servicesaustralia.gov.au/classactionإذهب إلى.
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20.7%

ARABIC
• حيث يمكنك قراءة مقاطع الفيديو أو االستماع إليها أو  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageاذهب الى
مشاهدتها بلغتك.
• قم بزيارة مركز خدمة سنترلنك.
مالحظة :المكالمات إلى َرقَم " " 1800من هاتف منزلك مجانية .قد يتم تحديد توقيت المكالمات من الهواتف العامة والهواتف المحمولة
وتحصيلها بسعر أعلى.
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Explaining your settlement payment
You are getting a settlement payment as you are an eligible
member of the ‘Robodebt’ )Social Security Debt Collection(
Class Action )VID1252/2019(
The Commonwealth and the applicants (represented by Gordon Legal) agreed to settle the
class action. The Federal Court approved the way your settlement payment was calculated.

How is my settlement payment worked out?
The amount you get depends on:
• When you repaid money towards eligible debts
• How much you repaid
• When you got your refund, and
• How many eligible group members registered for a settlement payment .
People who paid back more, and were without this money for longer, will get larger payments.

Step 1: Working out the settlement distribution
The Federal Court approved the agreed settlement sum of $112 million.
First, the costs for Gordon Legal of $10.3 million were deducted from this amount. These costs
were approved by the Court.
This left $101.7 million for distribution among eligible group members and is known as the
‘distribution sum’. Eligible group members get settlement payments from this amount.

Step 2: Calculating your interest
The second step is calculating the ‘simple interest’ on the money that was repaid.
For every day that you were without the money repaid to your debt, an interest amount is
calculated. The interest rates used for this were set by the Federal Court.
The daily interest amounts are then added together to give the total interest amount for each
debt

Step 3: Working out your added amount
After calculating the interest for all eligible group members, there was still money left from the
distribution sum. Every eligible group member gets a portion of this. This is called your ‘added
settlement amount’.
Your added settlement amount is based on the interest amount you are getting (see Step 2).
The more interest you get, the bigger your added settlement amount.
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Step 4: Adding it up
The final step to calculate your total settlement payment is to add your interest amount (step 2)
and the ‘added settlement amount’ (step 3) together to give a settlement payment.
If you have multiple eligible debts, the settlement payment for each debt is added up. The total
settlement payment you receive has been rounded up to the nearest cent.

Settlement payment amounts for eligible group members
The settlement amount each person is paid will be different. Your settlement payment is
calculated in a similar way to interest. The more you paid back and the longer you went without
this money, the larger your share of the settlement. Around half of the settlement payments will
be between $50 and $300.
You can see the breakdown of how amounts have been distributed by payment ranges below.

Breakdown by payment ranges
Percentage of group members

Under $1

1.1%

10$ - 1$

4.6%

50$ - 10.01$

20.7%

100$ - 50.01$

17.9%

300$ - 100.01$

30.8%

500$ - 300.01$

10.6%

1000 $ - 500.01$

9.1%

Over $1000

5.2%

Percentage of group members

Payment range

30.8%

20.7%
17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10

$10.01 $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 - Over $1000
$1000

Settlement payment amount
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For more information
•

Call 1800 171 846 to speak with us about the class action. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free. This includes interpreters for Aboriginal and
Torres Strait Islander languages.

•

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 in your language.

•

Visit a service centre.

Note: 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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