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ĐIỀU GÌ XẢY RA 
NẾU ĐƠN XIN 

TỊ NẠN CỦA TÔI 
BỊ TỪ CHỐI 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quý vị có thể sử dụng tập thông tin này nếu quý vị là một người tầm trú đã 
đến Úc bằng thuyền sau ngày 13 Tháng Tám năm 2012 và Cơ Quan 

Thẩm Định Di Trú (IAA) đã ra quyết định từ chối đơn xin tị nạn của quý vị. 
 
 
 
 
 
 

NHỮNG LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ: 
 

 
 
 
 

IAA đã ra quyết định 
từ chối đơn xin 
tị nạn của tôi. 

 
Tôi có những 
lựa chọn gì? 

LỰA CHỌN 1: Liên lạc với Bộ Di Trú và Bảo Vệ 
Biên Phòng để sắp xếp việc ra đi tự nguyện. 

 
LỰA CHỌN 2: Nếu quý vị cân nhắc thấy quá trình 
thẩm định của IAA là không công bằng, sự thỉnh 
cầu của quý vị không được lắng nghe, hoặc có 
một lỗi về pháp lý nào đó, quý vị có thể xin Tòa 
Kinh Lý Liên Bang tái xét quyết định của IAA.
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Nếu quý vị quyết định muốn bắt đầu một đơn xin tái xét pháp lý (‘lựa chọn 2’) thì quý vị có thể: 

 

 Trả tiền để một luật sự đệ trình đơn xin; 
 

 Gọi điện cho Legal Aid (Trợ Giúp Pháp Lý) Tây Úc theo số 9261 6356 để xin một cuộc hẹn 
gặp với Luật Sư Trực của Tòa Liên Bang; 

 

 Tự mình điền các mẫu đơn và tự đệ trình. Tập thông tin này bao gồm những mẫu đơn mà 
quý vị cần có để xin được tái xét như vậy. 

 
Quý vị phải đệ trình đơn xin tại Tòa Kinh Lý Liên bang trong vòng 35 ngày tính từ ngày quyết định 
của  IAA, hoặc xin ra hạn thời gian nếu quý vị đã nằm ngoài thời hạn đó. 

 
 
 

CÁC MẪU ĐƠN CẦN HOÀN TẤT: 
 
Có ba mẫu đơn mà quý vị có thể cần hoàn tất. Các mẫu đó có nằm trong tập thông tin này. 

 

 Đơn Xin – Đạo Luật Di Trú 
 

 Tờ Khai Tuyên Thệ (kèm trang phụ lục) 
 

 Đơn Xin miễn trả lệ phí tòa án 
 

 
Đơn Xin – Đạo Luật Di Trú 

Đây là mẫu đơn chính mà quý vị phải điền để nộp đơn xin tại Tòa Kinh Lý Liên Bang. 
 

1.  Hãy xem mẫu đơn thí dụ kèm theo. 
 

2.  Quý vị cần đưa cho Tòa ba (3) bản sao của tài liệu này. 
 

 
Tờ Khai Tuyên Thệ 

Cần có tài liệu này để đính kèm một bản sao quyết định của IAA. 
 

3.  Hãy xem mẫu đơn thí dụ kèm theo. 
 

4.  Hãy đính kèm một bản sao quyết định của IAA vào trang phụ lục. 
 

5.  Nếu quý vị sẽ nộp đơn xin của mình sau thời hạn 35 ngày sau ngày quyết định của IAA, 

tờ khai tuyên thệ phải giải thích lý do trì hoãn. 

 
6.  Quý vị sẽ cần ký tên trên tài liệu này trước mặt một luật sư hoặc Thẩm Phán Hòa Giải 

(Justice of the Peace). Nếu quý vị không bị tạm giữ thì chắc sẽ có ai đó ở Tòa Kinh Lý 

Liên Bang có thể thực hiện việc này cùng quý vị khi quý vị nộp đơn xin của mình. 

7.  Quý vị cần đưa cho Tòa hai (2) bản sao của tài liệu này. 
 

 
 
Đơn Xin miễn trả lệ phí tòa án 

8.  Thông thường thì quý vị phải trả một lệ phí để nộp đơn xin tại tòa. Nếu quý vị không có 
nhiều tiền thì có thể xin miễn trả lệ phí. 

 

9.  Quý vị cần ký tên trên mẫu đơn này trước mặt một luật sư, Thẩm Phán Hòa Giải hoặc 
nhân viên của tòa. Nếu quý vị không bị tạm giữ thì chắc sẽ có ai đó ở Tòa Kinh Lý Liên 
Bang có thể thực hiện việc này cùng quý vị khi quý vị nộp đơn xin của mình. 
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ĐỆ TRÌNH CÁC MẪU ĐƠN: 
 

 Hãy gửi fax tất cả các mẫu đơn đã ký tên đến Tòa Kinh Lý Liên Bang theo số 08 9268 
7208 hoặc 

 

 

 Hãy mang các mẫu đơn đến phòng Đăng Ký Tòa Liên Bang gần với quý vị nhất. Nếu quý 
vị đang ở Perth, phòng Đăng Ký nằm tại Lầu 6, 1 Victoria Avenue, Perth hoặc 

 

 

 Nộp các mẫu đơn trên mạng tại địa chỉ: http://www.fedcourt.gov.au/online-

services/elodgment 

 
Hãy nhớ Giới Hạn Thời Gian 

Quý vị phải đệ trình trên mạng, gửi fax hoặc mang các mẫu đơn đã ký tên đến Tòa Kinh Lý 

Liên Bang càng sớm càng tốt. Nếu quý vị làm trễ hơn 35 ngày sau ngày quyết định của IAA 

thì đơn xin của quý vị có thể bị từ chối. 
 

 
CẦN LÀM GÌ SAU KHI QUÝ VỊ ĐÃ NỘP ĐƠN XIN ĐẾN TÒA KINH 
LÝ LIÊN BANG: 

 

 
 
Các Buổi Xét Xử 

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin của mình thì quý vị sẽ nhận được ngày ra tòa đầu tiên, và quý vị 
PHẢI tham dự. Nếu quý vị không tham dự ngày ra tòa này thì đơn xin của quý vị có thể bị bác 
bỏ và quý vị sẽ phải trả bất kỳ lệ phí pháp lý nào. 

 
 
Trợ Giúp Pháp Lý 
Các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc tái xét các quyết định di trú đều phức tạp. Nếu quý vị 

có tiền để trả một luật sư, đây là điều tốt nhất để làm. Nhân viên tòa án có thể giúp quý vị với 

những câu hỏi về các mẫu đơn tòa án và quy trình tòa án, nhưng không thể cho quý vị lời 

khuyên pháp lý. 
 
 
Liên Lạc với Tòa Án 

Quý vị có thể liên lạc với phòng đăng ký tòa án để có thông tin về vụ việc của mình hoặc nếu 
quý vị cần đưa thông tin cho Tòa Án. Quý vị không thể liên lạc trực tiếp với Quan Tòa. 

 

Điều quan trọng là quý vị cần thông báo cho Tòa Án và luật sư của Bộ Trưởng Di Trú và Bảo 
Vệ Biên Phòng chi tiết liên lạc hiện thời của quý vị, vì họ có thể cần liên lạc với quý vị. Nếu quý 
vị thay đổi chi tiết liên lạc thì quý vị phải báo cho Tòa Án và luật sư của Bộ Trưởng bằng văn 
bản càng sớm càng tốt. Quý vị có thể liên lạc với Tòa Án bằng cách gọi đến dịch vụ điện thoại 
thông dịch theo số 131 450. 

 
 
Chi Phí Pháp Lý 
Nếu đơn xin của quý vị không thành công, có lẽ quý vị sẽ phải trả các chi phí pháp lý của Bộ Di 
Trú và Bảo Vệ Biên Phòng. Tổng chi phí mà quý vị phải trả có thể lên đến hàng ngàn đô-la. Nếu 
quý vị được lệnh phải trả các chi phí, và quý vị không trả, thì việc này có thể ảnh hưởng đến việc 
liệu quý vị có bao giờ có thể quay trở lại Úc hay không. 

 

 
 
Chỉ Là Thông Tin 
Thông tin này chỉ có mục đích hướng dẫn chung và không nên được sử dụng thay thế cho tư 
vấn pháp lý.

http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment
http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment
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NƠI TÌM SỰ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SAU KHI QUÝ VỊ ĐÃ NỘP ĐƠN 
ĐẾN TÒA ÁN: 

 
Nếu quý vị không có khả năng thuê một luật sự, Law Access (Tiếp Cận Pháp Luật) có thể trợ 
giúp quý vị. 

Quý vị sẽ cần phải cung cấp cho họ: 
 

1.  Một bản sao các mẫu đơn quý vị đã đệ trình lên Tòa Kinh Lý Liên Bang; và 

2.  Mẫu ‘Đơn xin giới thiệu vì cộng đồng’ của Law Access. 

 
Hãy gửi bưu điện các giấy tờ này đến: 

 
Law Access 
M249 
The University of Western Australia 
35 Stirling Highway, Crawley WA 6009 

 
Hoặc gửi email đến: lawaccess@lawaccess.net.au 

 
Xin lưu ý - nếu quý vị là một ‘đương đơn Ưu Tiên Giải Quyết đã bị loại trừ’ hoặc một 
“giấy chứng nhận đã có kết luận” đã được ban ra, quý vị sẽ cần xin với một tòa án khác. 
Vui lòng xem trang thông tin dành cho Các Đương Đơn Ưu Tiên Giải Quyết Đã Bị Loại 
Trừ và Các Giấy Chứng Nhận Đã Có Kết Luận.

mailto:lawaccess@lawaccess.net.au


 

 

Chỉ là thí dụ 
 

Hướng dẫn hoàn tất đơn 
 

ĐƠN XIN – Đạo Luật Di Trú 
 

1. Mẫu đơn này được sử dụng để khởi đầu một thủ tục pháp lý theo điều s.476 của Đạo Luật Di Trú năm 

1958 (Liên Bang), bao gồm cả việc ra hạn thời gian cũng được tìm kiếm theo điều s.477. 

2. Quý vị phải hoàn tất các chi tiết địa chỉ tống đạt ở phần cuối trang 1. Tất cả thư tín có liên quan đến 

đơn xin sẽ được gửi về địa chỉ thư tín được điền vào và tất cả các tài liệu trong các thủ tục tố tụng sẽ 

coi như là đã được tống đạt đến quý vị nếu đã gửi đến địa chỉ đó. Nếu các chi tiết địa chỉ của quý vị 

thay đổi, quý vị phải đệ trình một thông báo về địa chỉ tống đạt trong vòng bảy ngày, và tống đạt một 

bản sao đến tất cả các bên có liên quan; hãy xem Quy Tắc 6.02. 

3. Mỗi cơ sở của đơn xin phải xác định một lỗi pháp lý mà dựa trên lý do đó đơn xin cho rằng quyết định 

di trú cần tái xét là một ‘quyết định điều khoản chỉ sự không có’ trong phạm vi ý nghĩa mà mục 474 

(2) của Đạo Luật Di Trú năm 1958. Những điểm cụ thể của mỗi cơ sở phải được cung cấp đầy đủ cho 

phép Tòa Án hiểu rõ mỗi cơ sở có liên quan như thế nào đến quyết định, những lý do của quyết định, 

hoàn cảnh của quyết định, hoặc những thủ tục có liên quan tới việc đưa ra quyết định, tùy từng trường 

hợp. 

4. Một đơn xin của một người nhập cảnh từ hải ngoại nên bao gồm những chi tiết của bất kỳ khuyến 

nghị nào của một Người Giám Định Bảo Vệ Độc Lập bị phản kháng, và nên nói rõ (những) cơ sở để 

đấu tranh rằng khuyến nghị đã không được thực hiện theo luật pháp. Không cần thiết phải gia hạn 

thời gian để phản kháng một quyết định trong tương lai (nghĩa là: một quyết định chưa được 

đưa ra nhưng có thể đi theo một báo cáo hoặc khuyến nghị). 

5. Đương đơn phải đệ trình ít nhất một bản khai tuyên thệ đính kèm một bản sao quyết định và bất kỳ lời 

khai lý do, và bao gồm bất kỳ bằng chứng nào khác được dựa trên đó. Nếu đang tìm kiếm sự gia hạn 

thời gian, bản khai tuyên thệ phải bao gồm bằng chứng lý giải về sự trì hoãn và cho thấy tại sao đương 

đơn cho rằng cần thiết vì lợi ích của thi hành công lý để Tòa Án ban cho sự gia hạn (xem điều 477(2) 

của Đạo Luật Di Trú). 

6. Nếu đương đơn không thể đưa ra được vụ việc có thể tranh luận được đối với giải pháp đang được 

yêu cầu, đơn xin có thể bị bác bỏ theo Quy Tắc 44.12 mà không cần xét xử chung cuộc. 

7. Nếu đơn xin của quý vị là để gia hạn thời gian hoặc các án lệnh đàm thoại, tạm thời hoặc theo thủ tục 

khác trong một thủ tục tố tụng đã bắt đầu rồi, quý vị nên sử dụng mẫu Đơn Xin trong một Vụ Việc. 

8. Trừ phi Tòa Án ra án lệnh khác đi, một đơn xin và các tài liệu khác đã đệ trình cùng nó có thể không 

được tống đạt dưới bảy ngày trước ngày đã được định cho buổi xét xử đơn xin; hãy xem Quy Tắc 

6.19. Việc tống đạt phải được thực hiện bằng tay, trừ phi Các Quy Tắc cho phép làm theo cách khác 

hoặc Tòa Án ra án lệnh khác đi. Đơn xin và các tài liệu khác có thể được tống đạt bằng cách mang 

chúng đến Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Phòng. 

9. Nếu quý vị đang hoàn tất đơn xin này bằng tay và quý vị cần thêm chỗ để viết ở bất kỳ phần nào, hãy 

đính kèm (các) trang giấy bổ sung nếu cần. 

10. Sau khi đã hoàn tất, quý vị cần đệ trình bản chính và một bản sao của đơn xin này cho mỗi bên của vụ 

việc với phòng đăng ký của tòa án. Tòa Án sẽ giữ bản chính và trả lại các bản sao có đóng dấu cho 

quý vị. Quý vị sẽ cần tống đạt một bản sao cho bên hoặc các bên khác và giữ một bản sao cho hồ sơ  

 của mình.



 

 

TẠI TÒA KINH LÝ LIÊN BANG Số hồ sơ 
 

ÚC CHÂU 
 

PHÒNG ĐĂNG KÝ: PERTH....................... 

Viết tên đầy đủ của quý vị. 

 
 
 

Đây là nơi đơn xin sẽ được nộp. Hãy sử dụng 
thành phố gần quý vị nhất, td: Perth, Darwin, 
Sydney hoặc Melbourne. 

Ahmed Chan ............................................... 

(Các) Đương Đơn 

(Các) Bí Danh của (Các) Đương Đơn 

[Chỉ dành cho phòng Đăng Ký]
 

 
BỘ TRƯỞNG DI TRÚ VÀ BẢO VỆ BIÊN PHÒNG 

Bị Đơn Đầu Tiên 
 

[hoặc] 

 
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH DI TRÚ 

Bị Đơn Thứ Hai 
 

 

ĐƠN XIN – Đạo Luật Di Trú 
 

Đương đơn xin một án lệnh rằng các bị đơn cho thấy nguyên do tại sao một giải pháp tốt hơn không 

nên được ban cho trong việc thực thi phạm vi quyền hạn của Tòa Án theo điều 476 của Đạo Luật Di 

Trú năm 1958 về một quyết định di trú được ghi rõ ở trang 2. 

 

 

Ngày ra tòa đầu tiên 
 

 
Để trống. 

Đơn xin này được lên danh sách xét xử tại (địa điểm tòa án): .................................................................... 

Ngày và giờ ra tòa (nhân viên đăng ký điền vào): vào sáng/chiều. 

Tất cả các bên hoặc đại diện pháp lý của họ nên tham dự buổi xét xử này. Các án lệnh mặc định có thể 

được ban hành nếu bất kỳ bên nào không tham dự. Tòa có thể xét xử hoặc quyết định tất cả các vấn 

đề đàm thoại hoặc chung cuộc, hoặc có thể cho các hướng dẫn đối với việc tiến hành tố tụng trong 

tương lai. 

 
 
 
 

 

Để trống. (thay mặt) Lục Sự 

Ngày: ........../.........../.............. 
 
 
 

Được đệ trình thay mặt cho ……………………………………………………………………………………... 

Được chuẩn bị bởi …………………………………………… Mã số của luật sư ……………………………... 

Tên công ty luật …………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc tại Úc …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….. Tiểu Bang…………………… Mã  số bưu điện ………………

Email …………………………………………………………………………. DX ……………………………. 

Đt ………………………………. Fax ……………………………….. Gửi ………..……………….………….   
1
 

 

    

 

 
Để trống. 
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Chi tiết (các) Đương Đơn 
 

Đương đơn hoặc bất kỳ ai trong các đương đơn của thủ tục tố tụng này hiện có đang bị tạm giữ di trú 
không? 

 

Có Không 
Đánh dấu ‘Có’ nếu quý vị hiện đang bị tạm giữ di trú.  
Đánh dấu ‘Không’ nếu quý vị hiện không bị tạm giữ. 

 
Chi tiết quyết định di trú (chọn ô và điền chi tiết của quyết định di trú) 

 

Quyết định bởi một tòa tài phán (tribunal) 
 

Tên của tòa tài phán: ..................................................................................................................... 

Ngày quyết định: ........../.........../.............. 

Quý vị có xin thị thực bảo vệ không? 
 

Có Không 
 

 
 

Cơ Quan Thẩm Định Di Trú 
 

Ngày quyết định: …17……../…9…/…2015……….. 

 
 
Đánh dấu ô này và ghi ngày quyết định của Cơ 
Quan Thẩm Định Di Trú được ghi trong lá thư 
quý vị đã nhận được (ngày/tháng/năm). 

 

Quyết định bởi Bộ Trưởng hoặc một người khác theo Đạo Luật Di Trú. 
 

Tên của người ra quyết định: ......................................................................................................... 

Chức vụ: ........................................................................................................................................ 

Ngày quyết định: ........../.........../.............. 
 

Một quyết định trong tương lai hoặc hành động khác của Bộ Trưởng hoặc một viên chức theo Đạo 

Luật Di Trú. 
 

 

Đơn xin gia hạn thời gian (việc gia hạn cần có nếu đơn xin không được thực hiện trong vòng 35 ngày tính từ 

ngày quyết định di trú) 

 
Đương đơn có xin án lệnh để gia hạn thời gian nộp đơn xin theo điều 477 của Đạo Luật Di Trú năm 
1958 không?

  Có Không 
Nếu đã quá  35 ngày (từ ngày quyết định của IAA) để nộp đơn xin, 
hãy đánh dấu “Có”. Nếu dưới 35 ngày thì đánh dấu “Không”

 

 

Cơ sở để xin gia hạn thời gian (nói rõ tại sao đương đơn cho rằng cần thiết vì lợi ích của thi hành công lý 

để gia hạn thời gian) 
 

1. Tôi đã không thể   . 
 

2. Tôi đã không biết   . 
 
3. Nếu quý vị đã đánh dấu “Có” bởi vì quý vị cần thêm thời gian thì 

quý vị sẽ cần cung cấp lý do tại sao quý vị cần gia hạn thời gian. Thí 

dụ: nếu đã có những điều quý vị đã không biết hoặc không thể làm 

thì quý vị có thể cho Tòa biết những điều này.
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Những án lệnh đàm thoại, tạm thời hoặc theo thủ tục khác mà (các) đương đơn 

đang xin (chỉ hoàn tất nếu đang xin những án lệnh đàm thoại, tạm thời hoặc theo thủ tục khác) 
 

1. 
 

2. 
Để trống. 

 

3. 
 

Những án lệnh chung cuộc mà (các) đương đơn đang xin (chọn các ô và thêm vào (những) án lệnh bổ 

sung hoặc thay thế) 
 

Hãy đánh dấu hai (2) ô này. 
 

 

Một án lệnh rằng quyết định của tòa tài phán, Cơ Quan Thẩm Định Di Trú hoặc Bộ Trưởng 

bị bác bỏ. 
 

Một đặc lệnh yêu cầu thực hiện (writ of mandamus) được chuyển đến tòa tài phán, Cơ Quan Thẩm 

Định Di Trú hoặc Bộ Trưởng, yêu cầu họ quyết định về đơn xin của đương đơn theo luật. 
 

Một tuyên bố rằng khuyến nghị của Người Giám Định Bảo Vệ Độc Lập đã không được thực 

hiện theo luật, theo lý do của (những) cơ sở của đơn xin này. 
 

Một lệnh cấm Bộ Trưởng, tự bản thân ông ta hoặc Bộ, các viên chức, các đại diện hoặc các đại lý 

của Bộ Trưởng, ra quyết định trong tương lai hoặc có hành động khác đối với đối tượng của các 

thủ tục tố tụng. 
 

(cho biết chính xác mỗi án lệnh khác đang xin theo cách thức là giải pháp chung cuộc) 
 

1.  
 
2. 

 
3. 

 

Những cơ sở của đơn xin (xem phần Hướng Dẫn để hoàn tất) 
 

1. Việc thẩm định đã không công bằng bởi vì   . 
 
2. 

 

3. 
 

Hãy nói tại sao quý vị tin rằng quá trình hoặc quyết định  
của Cơ Quan Thẩm Định Di Trú đã không công bằng. 

4.
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Những Thủ Tục Tố Tụng Tòa Án Khác (Phần này phải được hoàn tất nếu đương đơn trước đây đã nộp từ 

một đơn xin trở lên lên một tòa án để tái xét quyết định – xem điều 486D của Đạo Luật Di Trú năm 1958.)
 

Để trống. 

Người hoặc những người đã nộp mỗi đơn xin trước đây: ..................................................................... 

Tòa Án hoặc những Tòa Án nơi mà mỗi đơn xin đã được nộp: ........................................................... 

Ngày bắt đầu của mỗi đơn xin hoặc các đơn xin trước đây: .............................................................. 

Số hồ sơ của mỗi đơn xin: ...................................................................................................................... 

Kết quả của mỗi đơn xin: ...................................................................................................................... 
 

 
 

Ngôn ngữ sử dụng 

Đương đơn có yêu cầu thông dịckhông?        

Không Có 

 
 
 
Nếu quý vị cần giúp đỡ về Tiếng Anh 
hãy đánh dấu ô “Có”. 

 

Nếu Có, ngôn ngữ gì: thí dụ Tiếng Dari, Tiếng Farsi, Tiếng Hoa Phổ Thông, Tiếng Việt .............. 
 

 
 

 
Tống Đạt Đơn Xin 

Nếu quý vị cần giúp đỡ về Tiếng Anh 

hãy cho biết quý vị nói ngôn ngữ 
nào tạI đây. 

 

Đơn xin phải được tống đạt cho mỗi bị đơn trong vòng 7 ngày bằng cách mang đơn đến Bộ Di Trú và 

Bảo Vệ Biên Phòng tại địa chỉ dưới đây. [Địa chỉ sẽ do phòng Đăng Ký ghi vào] 
 

 
 

Chữ Ký của (các) bị đơn hoặc luật sư 
 

Ahmed Chan 

 
Người ký (ghi rõ (các) tên) 

 

............................................................................... 

(các) bị đơn hoặc luật sư cho (các) bị đơn 

Viết tên đầy đủ của quý vị.          

Ký tên của quý vị. 

 

Ngày: ......5..../..12........./...2015........... Viết ngày (ngày/tháng/năm) 
mà quý vị đang ký mẫu đơn. 

 
 
 

Xác Nhận của Luật Sư (xem Điều 486I của Đạo Luật Di Trú năm 1958) 

Tôi, [tên], luật sư đệ trình tài liệu này khởi đầu vụ kiện di trú, xác nhận rằng có những cơ sở hợp lý để 

tin rằng vụ kiện di trú này có triển vọng thành công hợp lý. 
 

Để trống 
 

Chữ ký của luật sư đệ trình đơn xin 
 

Ngày: ........../.........../.............. 
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Gửi (các) bị đơn: 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ĐẾN CÁC BỊ ĐƠN 
 
 

Để trống 

trú tại (địa chỉ sẽ do phòng Đăng Ký ghi vào): 
 

.................................................................................................................................................................... 
 
Một bị đơn có ý định không thừa nhận đơn xin phải đệ trình phản hồi trong vòng 14 ngày từ khi được 

tống đạt đơn xin. Phản hồi phải ghi rõ mỗi cơ sở phản đối với những chi tiết cụ thể, bao gồm các cơ sở 

cho việc phản đối về năng lực, các thủ tục tố tụng tòa án trước đây, sự trì hoãn, vv. Bất kỳ bằng chứng 

nào được dựa vào đều phải được ghi chi tiết và đính kèm vào một bản khai tuyên thệ. 

 
Một bị đơn không có ý định không thừa nhận đơn xin có thể đệ trình một thông báo có mặt qua đó 

phục tùng các án lệnh của Tòa Án để tiết kiệm các chi phí. 



 

 

Chỉ là thí dụ - Hướng dẫn hoàn tất đơn 
 

 

TỜ KHAI TUYÊN THỆ 
 

 
1. Mẫu đơn tờ khai tuyên thệ này có thể được sử dụng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào khi một mẫu đơn 

tờ khai tuyên thệ khác không khả dụng theo Những Quy Tắc của Tòa Kinh Lý Liên Bang năm 2001 

(Những Quy Tắc). 
 

2. Mỗi phân đoạn trong tờ khai tuyên thệ này phải được đánh số. 
 

3. Tờ khai tuyên thệ này phải được tuyên thệ hoặc khẳng định trước mặt một người được luật pháp ủy 

quyền làm chứng việc tuyên thệ của các tờ khai tuyên thệ; thí dụ, một luật sư, công chứng viên hoặc 

Thẩm Phán Hòa Giải. 
 

4. Mỗi trang phải được người khai (người thực hiện tờ khai tuyên thệ) ký tên. 
 

5. Bất kỳ sự sửa chữa nào trong tờ khai tuyên thệ phải được ký tên bởi người khai và người làm chứng. 
 

6. Quý vị phải hoàn tất chi tiết địa chỉ tống đạt ở phần cuối của trang 1. Tất cả thư tín có liên quan đến tờ 

khai tuyên thệ sẽ được gửi đến địa chỉ thư tín được điền vào và tất cả các tài liệu trong các thủ tục tố 

tụng sẽ được coi như là đã được tống đạt đến quý vị nếu được gửi đến địa chỉ đó. Nếu chi tiết địa chỉ 

của quý vị thay đổi, quý vị phải đệ trình thông báo địa chỉ tống đạt trong vòng bảy ngày, và tống đạt 

một bản sao cho tất cả các bên; xem Quy tắc 6.02. 
 

7. Nếu các dữ kiện trong tờ khai tuyên thệ được hỗ trợ bởi một tài liệu, một bản sao của tài liệu đó phải 

được đính kèm vào tờ khai tuyên thệ này. Sau đó tài liệu này được nhắc tới như là một “phụ lục”. Nếu 

có hơn một phụ lục thì nhắc tới mỗi phụ lục bằng một con số hoặc chữ cái; thí dụ - ‘Phụ Lục 1’ hoặc 

‘Phụ Lục A’. Phụ lục cũng nên có đánh số trang. Nếu có hơn một phụ lục, các số trang phải được đánh 

liên tục cho đến trang cuối cùng của phụ lục cuối cùng. Nếu việc đánh phụ lục một tài liệu là không 

thực tế, tài liệu đó có thể được nhận diện riêng rẽ là một vật chứng; xem Quy Tắc 15.28. 
 

8. Mỗi phụ lục phải bao gồm một lời tuyên bố được người làm chứng ký tên nhận diện phụ lục là tài liệu 

được nhắc tới trong tờ khai tuyên thệ này. Nội dung lời tuyên bố như sau: 

 
Đây là tài liệu được nhắc tới là [điền nhận diện của phụ lục] trong tờ khai tuyên thệ của [điền tên 

của người khai] đã tuyên thệ/khẳng định tại [điền nơi] vào [điền ngày] trước mặt tôi [người làm 

chứng ký tên và cung cấp tên và bằng cấp]. 

 
Lời tuyên bố phải được ký tên cùng lúc với tờ khai tuyên thệ và bởi cùng một người làm chứng. 

 

 

9. Tòa Án có thể loại ra bất kỳ tài liệu nào mà không thể được sử dụng làm bằng chứng; thí dụ: nếu tài 

liệu đó không cần thiết, gây tai tiếng hoặc có chứa những ý kiến của những người không đủ trình độ 

đưa ra chúng. Xem Quy Tắc 15.29. 
 

10. Nếu một người khai không có đủ khả năng Tiếng Anh, một người phiên dịch phải đọc hoặc viết ra bản 

dịch của tờ khai tuyên thệ và lời tuyên thệ/khẳng định bằng ngôn ngữ mà người khai hiểu được, và phải 

được xác nhận trong điều khoản ký tên rằng ông ta hoặc bà ta đã làm điều đó. Hãy sử dụng nội dung 

thay thế cho phần tuyên thệ/khẳng định của tờ khai tuyên thệ và chứng nhận của người phiên dịch. 
 

11. Sau khi đã hoàn tất, quý vị cần đệ trình bản chính và một bản sao của tờ khai tuyên thệ này cho mỗi 

bên của vụ việc với phòng đăng ký của tòa án. Tòa Án sẽ giữ bản chính và trả lại các bản sao cho quý 

vị. Quý vị sẽ cần phải tống đạt một bản sao cho bên hoặc các bên kia và giữ một bản sao cho hồ sơ 

mình. 

 
 

Tách bỏ tờ hướng dẫn này trước khi đệ trình 



 

 

 

TÒA KINH LÝ LIÊN BANG ÚC 
Số hồ sơ: ................................................................ 
 

CHỈ DÀNH CHO TÒA SỬ DỤNG 
 
 

 
 

PHÒNG ĐĂNG KÝ: PERTH 
 
 
 

Đây là nơi đơn xin sẽ được nộp. Nơi nộp nên 
tương tự như trên đơn xin. 

Địa điểm 

Tòa Án 
 

 
 
 
Ngày ra tòa 
 

 
Giờ ra tòa 

 
 
 
Để trống. 

 

 
 
 

Viết tên đầy đủ của quý vị. 
Ahmed Chan 

Đương Đơn 
 
 
 

BỘ TRƯỞNG DI TRÚ VÀ BẢO VỆ BIÊN PHÒNG 
Bị Đơn 

 
 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH DI TRÚ 
Bên khác 

 

* Lặp lại nếu cần thiết cho những bên bổ sung 
 
 

TỜ KHAI TUYÊN THỆ 
 
 

Tên của người khai: Ahmed Chan 
 
 

Ngày tuyên thệ / khẳng định: 5/12/2015 
 
 

Tôi ,   ( tên đầy đủ )  Ahmed  Chan 

Viết ngày mà mẫu đơn này được hoàn tất (ngày/tháng/năm). 

 

 

trú tại   ( địa chỉ )  Yongah  Hill   Detention   Centre ,   Northam ,   WA   ( nghề nghiệp )  ngư dân 
 

tuyên thệ và nói / khẳng định: 
 
1. Tôi là đương đơn trong các thủ tục tố tụng 

 

Viết tên đầy đủ của quý vị. 

Viết địa chỉ của quý vị. 

Viết công việc quý vị đã làm trước khi bị tạm giữ. 
 

2. Tôi đang làm đơn xin tái xét pháp lý về quyết định của Cơ Quan Thẩm Định Di Trú 
 

ngày 17/11/2015. 
 
Viết ngày ra quyết 
định 
(ngày/tháng/năm).

 

 
 

Được đệ trình thay mặt cho ……………………………………………………………………………………... 

Được chuẩn bị bởi …………………………………………… Mã số của luật sư ……………………………... 

Tên công ty luật …………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc tại Úc …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….. Tiểu Bang…………………… Mã  số bưu điện ...…………….

Email …………………………………………………………………………. DX ……………………………. 

Đt ………………………………. Fax ……………………………….. Gửi ………..……………….………….   
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Để trống. 

    

 



 

 

3. Được đính kèm và đánh dấu “Phụ Lục A” là một bản sao của quyết định của Cơ Quan Thẩm Định 
Di Trú 

 

ngày 17/11/2015. 
 
Viết ngày ngày ra quyết định (ngày/tháng/năm). 

 

4. ************Nếu quý vị nằm ngoài thời hạn 35 ngày từ ngày ra quyết định, hãy viết các lý 

do tại sao quý vị lại nộp đơn xin trễ tại đây (các lý do tương tự như trên đơn xin)*********** 

 
 

Đã được Tuyên thệ / Khẳng định bởi người khai 

tại (nơi) ............................................ 
 

vào (ngày) ........../.........../.............. Chữ ký của người khai 
 
 

Trước mặt tôi: 
 

 
 

Chữ ký của người làm chứng 
 

Họ tên của người làm chứng: ...................................... 

Bằng cấp của người làm chứng: ........................... 

 

[Nội dung tuyên thệ thay thế cho tờ khai tuyên thệ không nói Tiếng Anh] 
Đã được tuyên thệ   /  khẳng định bởi người khai thông qua sự thông dịch của (tên của thông dịch 
viên) ..................................................... trú tại (địa chỉ của thông dịch viên) ........................................ 
......................................, (mô tả về thông dịch viên) ................................, thông dịch viên trước hết 

đã tuyên thệ rằng ông ta / bà ta đã thực sự thông dịch các nội dung của tờ khai tuyên thệ này cho 

người khai và rằng ông ta / bà ta sẽ thực sự thông dịch cho (tên của người khai) ............................ 

lời thề sắp sửa được thực hiện đối với ông ta / bà ta. 
 

 

tại (nơi) ............................................ 
 

vào (ngày) ........../.........../.............. Chữ ký của người khai 
 
 

Trước mặt tôi: 
 

 
 

Chữ ký của người làm chứng 
 

Họ tên của người làm chứng: ...................................... 

Bằng cấp của người làm chứng: ........................... 

 

Tôi (tên của thông dịch viên) ............................................ xác nhận rằng tôi hiểu Tiếng Anh và (tên của 

ngôn ngữ sử dụng) Tiếng ........................................, và rằng tôi đã thực sự thông dịch cho người khai 

những nội dung của tờ khai tuyên thệ này và lời tuyên thệ hoặc lời khẳng định đã được thực hiện. 

 
 
 
 

 

 

Chữ ký của thông dịch viên (viết rõ tên) .......................................... Ngày: ........../.........../............. 
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