
 

No. S1510284 
Rehistro ng Vancouver 

 

Sa Korte Suprema ng British Columbia 
 

Sa pagitan 
 

 
Prakash Basyal, Arthur Gortifacion Cajes, Edlyn Tesorero at Bishnu Khadka 

 
Mga Nagsasakdal 

 
At 

 
Mac's Convenience Stores Inc, Overseas Immigration Services Inc., Overseas Career and 

Consulting Services Ltd., at Trident Immigration Services Ltd. 

 
Mga Isinasakdal 

 
"Dinala sa ilalim ng Class Proceedings Act" 

 

FORM sa PAG-OPT OUT 
 
 

Ako, Pangalan:    
Address:   

 

AYAW NG SUMALI sa sama-samang legal na aksyon na ito. 
 

Naiintindihan ko na ang pinagsamang legal na aksyon o class action na ito ay dinadala sa ngalan ng 
sumusunod na klase: 

 
lahat ng tao na, sa o pagkatapos ng Disyembre 11, 2009, hanggang sa petsa ng 
pag-opt-out/opt-in na itinakda ng Korte na nagsagawa ng mga pagbabayad sa 
Overseas Immigration Services Inc.., Overseas Career and Consulting Services Ltd. 
("Overseas"), at/o Trident Immigration Services Ltd. at pagkatapos noon ay binigyan ng 
mga kontrata sa pagtatrabaho na nag-aalok ng trabaho sa Mac's Convenience Stores 
sa British Columbia, Alberta, the Northwest Territories at Saskatchewan 
("Western Canada") sa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program ng Canada, 
na nag-aalok ng kanilang tinanggap (ang "Class"); 
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Pinatunayan din ng Korte ang isang subclass na: 
 

Mga Miyembro ng Class na hindi na naninirahan sa British Columbia. 
 

Pinatunayan ng Korte ang isa pang subclass na: 
lahat ng tao na, sa o pagkatapos ng Disyembre 11, 2009, sa petsa ng pag-opt-out/pag-
opt-in na itinakda ng Korte, ay nagbayad sa Overseas Immigration Services Inc., 
Overseas Career and Consulting Services Ltd. at/o Trident Immigration Services at na 
pagkatapos niyon: 

 

i) pumasok sa may bisang kasunduan ng pagtatrabaho sa mga 
Convenience store ng Mac’s upang magtrabaho sa Kanlurang 
Canada sa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program ng 
Canada;  

ii) nakakuha ng lehitimong permit sa trabaho at (kung kinakailangan) 
mga travel visa upang makapasok sa Canada upang isagawa ang 
naturang trabaho; 

iii) lehitimong pumasok sa Canada at nag-ulat na magtrabaho o sa 
Overseas para makapagtrabaho; at 

iv) sila ay hindi binigyan ng Mac’s ng kahit anuman lang na trabaho, 
o hindi pinagkalooban ng trabaho sa itinakdang halaga na tinukoy 
sa kontrata ng pagtatrabaho o kung kanino ang Mac’s ay 
nabigong magbayad ng mga gastos na may kaugnayan sa mga 
gastos sa pagbyahe na kung saan ang Mac’s ay obligadong 
bayaran ito ayon sa ilalim ng naturang kontrata sa pagtatrabaho.  

 

Naiintindihan ko na kung ako hindi sasali at kumpletuhin ang form na ito, hindi ako sasali 
sa pinagsamang legal na aksyon o class action, sasang-ayon na hindi isama sa class 
action, at hindi mapapatali sa resulta kung pabor o hindi pabor. 

 
Naiintindihan ko rin na ang isang demanda ay dapat magsimula sa loob ng isang tinukoy na 
panahon o ito ay ligal na ipagbabawal. Sa pamamagitan ng pag-opt out sa class action na 
ito, inaako ko ang buong responsibilidad sa pagkuha ng legal na payo tungkol sa anumang 
paghahabol na maaaring mayroon ako laban sa mga Isinasakdal para sa mga bagay na 
pinag-uusapan sa demanda na ito at anumang panahon ng limitasyon tungkol sa aking 
posibleng paghahabol. 
 

 
 

 

   Petsa  
 

 
 

 

Saksi 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IPADALA O IPA-DELIVER NG HINDI LALAMPAS SA ABRIL 2, 2022 SA ALIN MAN: 
 

Koskie Glavin Gordon 
1650-409 Granville Street 
Vancouver, BC V6C 1T2 

Phone: 604-734-8001 
Fax: 604.734.8004 

 

Website: www.koskieglavin.com 

Allevato Quail Roy 
1943 East Hastings St 
Vancouver, BC V5L 1 T5 

Fax: 604.424.8632 
Website: www.aqrlaw.ca 

 
 

 

http://www.koskieglavin.com/
http://www.aqrlaw.ca/
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