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THÔNG BÁO BỒI THƯỜNG CỦA TỐ
QUYỀN ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN KIỆN QUẬN
CAM VÀ CÁC BỊ ĐƠN KHÁC

Việc đề nghị bồi thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quí vị. Xin hãy đọc cẩn thận.
MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG BÁO
Thông báo này cho quí vị biết về việc đề nghị giải quyết các đơn kiện do tố quyền đại diện
một vụ kiện chống lại Quận Cam, Cơ quan Dịch Vụ Xã hội Quận Cam(SSA), Giám đốc của SSA,
và các thành viên hiện nay của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Thông báo này tóm tắt các điều
khoản của việc giải quyết và đề nghị những gì bạn phải làm nếu bạn phản đối các điều khoản trong
đề nghị. Quí vị đang nhận được thông báo này bởi vì quí vị đã được xác định là có thể là một thành
viên của tố quyền .
TÓM TẮT VỤ KIỆN
Nguyên đơn Joann Blackstar, Monique Galvan và Alina Iban là trong số những người nộp
đơn kiện này vào ngày 23 tháng 1, năm 2009. Sau đó Celso Ibarra trở thành thêm một Nguyên Đơn
trong vụ kiện này. Các Nguyên Đơn mang tên trên đã nợp đơn kiện theo tố quyền đại diện của một
số cá nhân đang̣̣ hoặc sẽ nộp đơn xin và / hoặc là người nhận trợ giúp Thực Phẩm, Y Tế, và / hoặc
Trợ Giúp Tổng Quát tại Quận Cam. Vụ kiện quả quyết, trong số những thứ khác, sự thiếu sót của
SSA trong việc duyệt xét kịp thời các đơn xin trợ cấp Food Stamps, Medi-Cal (không dựa trên tình
trạng tàn tật), và Trợ Giúp Tổng Quát tại Quận Cam. Các Nguyên Đơn chỉ xin án văn và lệnh đình
chỉ. Các Nguyên Đơn đã không nợp đơn đòi bồi thường thiệt hại tiền tệ.
Các Bị Cáo phủ nhận tất cả các đơn kiện đối với họ. Vào ngày này, Tòa chưa xem xét tình
tiết của đơn kiện bởi các Nguyên Đơn hoặc sự phủ nhận hay các bào chữa đưa ra bởi các Bị Đơn.
Đề nghị giải quyết này sẽ không được coi như là một sự thú nhận tội của các Bị Đơn.

TƯỜNG TRÌNH VỤ KIỆN
Tòa đã đồng ý tiên chấp thuận đề nghị bồi thường. Nếu cuối cùng Tòa chấp thuận sự bồi
thường, thì trường hợp này sẽ được xác nhận như là một tố quyền đại diện thay mặt cho tất cả các
người đã và sẽ nợp đơn xin trợ giúp Thực Phẩm tại Quận Cam, trường hợp bình thường và khẩn
cấp trong thời gian của Nghị Định Ưng Thuận. Nếu Tòa không chấp thuận sự bồi thường, thì án
kiện này sẽ tiến hành mặc dù các Nguyên Đơn thay mặt những người thừa nhận Food Stamp không
được chứng nhận làm tố quyền đại diện.
TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN CỦA SỰ THOẢ THUẬN
Dưới đây là tóm tắt những điều khoản của sự đề nghị thoả thuận.
●

Ghi nhận một Nghị Định Ưng Thuận có hiệu lực trong ba năm.

●
Trong ba năm Nghị Định Ưng Thuận có hiệu lực, Cơ quan Dịch Vụ Xã hội quận
Cam (SSA) sẽ xét các đơn xin Food Stamps trường hợp bình thường như sau: (a) chấp thuận ít nhất
93% các đơn hội đủ điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nợp đơn; ( b) chấp thuận hoặc từ chối
ít nhất 90% tất cả các đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nợp đơn, và (c) chấp thuận hay từ chối
97% của tất cả các đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn.
●
Cũng trong suốt thời gian ba năm đó, SSA sẽ giải quyết các đơn xin Food Stamps
trường hợp khẩn cấp như sau: (a) chấp thuận ít nhất 90% các đơn hôi đủ điều kiện xin Food Stamps
trường hợp khẩn cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp đơn, và (b) chấp thuận ít nhất
95 % các đơn hôi đủ điều kiện xin Food Stamps trường hợp khẩn cấp trong vòng 14 ngày kể từ
ngày nộp đơn. Có một số ngoại lệ đối với các tiêu chuẩn duyệt xét các đơn xin Food Stamps trường
hợp khẩn cấp. Nếu những ngoại lệ này áp dụng, SSA vẫn phải có các biện pháp khác và vẫn cố
gắng tuân theo các tiêu chuẩn xét đơn xin Food Stamps trường hợp khẩn cấp.
●
Trong thời gian ba năm, SSA sẽ cung cấp hàng tháng cho Luật Sư Tố Quyền Đại
Diện các báo cáo của SSA về thời hạn duyệt xét đơn xin trợ giúp Food Stamps trong trường hợp
bình thường và khẩn cấp cộng với các đơn xin Medi-Cal không dựa trên tình trạng tàn tật.
●
Trong trường hợp SSA không đáp ứng đúng các thỏa thuận trong bất kỳ tháng nào,
SSA có trách nhiệm phải thi hành các sữa đổi thích hợp. Nếu sau đó SSA không đáp ứng
chính xác tỷ lệ bắt buộc cho tháng thứ ba sau khi đã tu sữa, các nguyên đơn có thể nộp một đơn lên
tòa bắt buộc thi hành các quy định lập ra trong Nghị Định Ưng Thuận này.
●
Số tiền có thể lên đến $ 750,000 để trả cho Luật Sư Tố Quyền Đại Diện trong vụ
kiện về chi phí kiện tụng và thù lao.
●
Khi Nghị Định Ưng Thuận được ghi nhận, các Nguyên Đơn sẽ yêu cầu Tòa bãi bỏ
quyền đưa ra xử lại tất cả các khiếu nại và những đơn trong vụ kiện này liên quan đến: (a) sự xét
duyệt không đúng của SSA về các đơn trợ cấp Y Tế không dựa trên tình trạng tàn tật và chấm dứt
không đúng trên các quyền lợi của người không bị tàn tật dựa trên quyền lợi nhận trợ cấp Y Tế; và

(b) sự xét duyệt của SSA về các đơn xin Trợ Cấp Tổng Quát và / hoặc sự chấm dứt không đúng các
quyền lợi xin Trợ Cấp Tổng Quát và / hoặc các đơn xin trợ giúp Thực Phẩm.
Các Nguyên Đơn và luật sư của họ tin rằng sự bồi thường các đơn kiện chống lại Quận là
công bằng, hợp lý và đầy đủ cho các thành viên trong vụ kiện.
THỦ TỤC PHẢN ĐỐI VỀ SỰCAM KẾT BỒI THƯỜNG
NẾU QUÍ VỊ ĐỒNG Ý VỚI ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG VỚI QUẬN, QUÍ VỊ KHÔNG
CẦN LÀM GÌ.
NẾU QUÍ VỊ PHÃN ĐỐI VỀ CÁC ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG VỚI QUẬN CAM VÀ CÁC
BỊ ĐƠN CÓ TÊN Ở TRÊN, THÌ GỠI CÁC PHẢN ĐỐI KHÔNG QUÁ THỜI HẠN CỦA ngày 30
tháng 8, năm 2010, tới: (1) Clerk of the District Court for the Central District of California, 255
East Temple Street, Los Angeles, CA 90012, (2) Nicole M Walsh, Deputy County Counsel, Office
of the orange County Counsel, 333 W. Santa Ana Boulevard, Suite 407, Santa Ana, CA 92701
(Luật Sư của Bị Đơn), và (3) Robert D. Newman, Western Center on Law & Poverty, 3701 West
Sixth Street, Suite 208, Los Angeles, California 90010 (Luật Sư của Nguyên Đơn). Quí vị phải ghi
tên và địa chỉ của quị́ vị trên giấy phản đối, và nếu có thể, tên, địa chỉ và số điện thoại của luật sư
của quí vị. Sự phản đối của quí vị phải được kèm theo tất cả giấy tờ hỗ trợ hoặc đơn tòa quí vị có ý
định trình nợp để hỗ trợ cho sự phản đối của quí vị và các nguyên nhân cụ thể quí vị căn cứ để
phản đối. Nếu quí vị không gỡi các phản đối đến Clerk of the Court và đến luật sư của Bị Đơn và
Nguyên Đơn theo thời hạn chót là ngày 30 tháng 8, năm 2010 thì quí vị sẽ bị cấm không được
quyền phản đối (cho dù cách phản đối bằng văn bản, xuất hiện tại buổi điều trần, kháng cáo, hoặc
khác) đến việc bồi thường.
PHIÊN ĐI ỀU TRẦN VỀ SỰ CÔNG BẰNG CỦA VIỆC BỒI THƯỜNG
VÀ SỰ HỢP LÝ VỀ TIỀN THÙ LAO CỦA LUẬT SƯ
Tòa sẽ có một buổi điều trần để xem xét giải quyết việc bồi thường với các Bị Đơn để quyết
định xem thỏa thuận bồi thường có công bằng, hợp lý và đầy đủ và sẽ có thể được phê duyệt vào
ngày 13 tháng 9, năm 2010 lúc 1:30 p. m. (buổi "Xét Xử Công Bằng"). Buổi Xét Xử Công Bằng
sẽ được xảy ra tại phòng tòa của Thẩm Phán Dale S. Fischer, United States District Judge, tại
phòng tòa 840, United States District Court, 255 East Temple Street, Los Angeles, CA 90012. Quí
vị có thể tham dự buổi điều trần này,cho d ù quí vị đồng ý với hoặc phản đối đề nghị bồi thường.
Nếu cuối cùng tòa chấp thuân đề nghị bồi thường với các bị đơn, thì lệnh này sẽ có hiệu lực ràng
buộc tất cả các thành viên của vụ kiện. Cùng ngày và tại cùng địa điểm, ngay sau khi buổi "Xét Xử
Công Bằng", một phiên điều trần cũng sẽ được xảy ra liên quan đến tiền thù lao của các luật sư của
vụ kiện (buổi “ Xét Xử Chi Phí Của Luật Sư”). Mặc dù buổi Xét Xử Chi Phí Của Luật Sư sẽ được
xảy ra sau buổi Xét Xử Công Bằng, đơn xin bồi thường Chi Phí Của Luật Sư sẽ được xét riêng bởi
Tòa và riêng rẽ với sự quyết định của tòa về sự công bằng, hợp lý và đầy đủ trong việc giải quyết ở
đây.
Buổi Xét Xử Công Bằng và buổi Xét Xử Chi Phí Của Luật Sư có thể dời đổi lại bởi tòa .

CUNG CẤP THÔNG TIN
Một bản sao toàn bộ của sự thỏa thuận và kèm theo Nghị Định Sự chấp thuận có thể được
tìm thấy tại mỗi văn phòng SSA và tại mạng lưới của Cơ quan Dịch vụ Xã hội tại:
http://www.ssa.ocgov.com.
Thông báo bồi thường, các đơn tòa và hồ sơ khác liên quan đến vụ kiện này cũng có thể
được xem và sao chép trong giờ làm việc thông thường tại:
United States District Court, Central District of California
Clerk of the Court
255 East Temple Street
Los Angeles, California 90012
United States District Court, Central District of California
Southern Division—Santa Ana Courthouse
411 West Fourth Street, Room 1053
Santa Ana, CA 92701-4516
Nếu quí vị có thắc mắc về Thông báo này hoặc Thông báo bồi thường, quí vi có thể liên lạc
thêm với luật sư của các Nguyên Đơn bằng cách gửi một bức thư cho Luật sư Blackstar,
P.O. Box 1764, Santa Ana, California 92707, hoặc gọi số điện thoại miễn phí sau đây - (877) 7077888- và để lại lời nhắn.
Mọi câu hỏi của quí vị có liên quan đến các vấn đề trong thông báo này hoặc thay đổi địa
chỉ không nên trình cho Tòa.

Ngày : 07 tháng 06, năm 2010

Thẩm Phán Dale S. Fischer.
Thẩm phán Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ

