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Thông báo về Dàn xếp Vụ kiện Tập thể dành cho Doanh nghiệp hoặc Chủ sở hữu 

Doanh nghiệp được Văn phòng Luật Lonstein Liên hệ Liên quan đến 

Việc Sử dụng Thương mại Sai mục đích của Chương trình DIRECTV 

Từ ngày 4 tháng 8 năm 2012 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022. 

 

Thông báo này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị. Xin vui lòng đọc kỹ 

thông báo này. 

 
Tòa án đã cho phép gửi thông báo này. Đây không phải là lời mời từ luật sư. 

 

• Thông báo này liên quan đến quyền quý vị có thể được hưởng về khoản tiền đền bù dựa trên sự 

dàn xếp trong một vụ việc có tên là Perez kiện DIRECTV Group Holdings, LLC, và đồng sự, Vụ 

kiện số 16-cv-01440-JLS-DFM, đang chờ xử lý tại Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ cho Quận 

Trung tâm của California được nộp vào ngày 4 tháng 8 năm 2016. 

 

• Việc Dàn xếp vụ kiện tập thể được đề xuất này sẽ giải quyết vụ kiện chống lại DIRECTV Group 

Holdings, LLC, DIRECTV Holdings, LLC, DIRECTV, LLC (gọi chung là “DIRECTV”), Signal 

Auditing, Inc., Lonstein Law Office, PC, Julie Cohen Lonstein và Wayne M. Lonstein (gọi 

chung và cùng với DIRECTV, là "các Bị đơn").  
 

• Vụ Dàn xếp được đề xuất ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp ở Hoa Kỳ 

đã cài đặt dịch vụ DIRECTV trong cơ sở thương mại của họ; những người sau đó đã được kiểm 

toán bởi Defendant Signal Auditing, Inc; và những người vào bất kỳ thời điểm nào vào hoặc sau 

ngày bốn năm trước ngày mà Đơn khiếu nại ban đầu được nộp (ngày 4 tháng 8 năm 2012) cho 

đến ngày Tòa án chấp thuận sơ bộ việc dàn xếp, đã nhận được thông báo từ Lonstein Defendants 

thay mặt cho DIRECTV để yêu cầu tiền vì bị cáo buộc sử dụng trái phép chương trình được cấp 

phép của DIRECTV, bao gồm cả NFL Sunday Ticket hoặc bất kỳ chương trình nào khác liên 

quan đến DIRECTV (“Tập thể Dàn xếp”). 
 

• Đơn kiện cáo buộc rằng DIRECTV và các bị đơn khác đã mời các chủ doanh nghiệp mua 

chương trình DIRECTV cho doanh nghiệp của họ, nhưng sau đó chỉ đạo Văn phòng Luật 

Lonstein của bị đơn liên hệ với các doanh nghiệp đó để khẳng định rằng họ đã sử dụng thương 

mại sai mục đích chương trình DIRECTV, vi phạm Đạo luật Truyền thông Liên bang (Federal 

Communications Act).  
 

• Các bị đơn phủ nhận rằng mình không thực hiện hành vi gì sai trái.  Họ lập luận rằng họ đã tuân 

thủ luật pháp ở mọi khía cạnh và mọi thời điểm, và rằng DIRECTV và Văn phòng Luật Lonstein 

đã theo đuổi các khiếu nại pháp lý hợp lệ chống lại các doanh nghiệp đã chiếu chương trình 

DIRECTV trong doanh nghiệp của họ mà không có giấy phép hợp lệ để làm việc đó.  

 

• Là một phần trong thỏa hiệp để giải quyết toàn bộ các khiếu nại trong vụ kiện này, DIRECTV đã 

đồng ý trả $9,400,000 vào một quỹ (“Quỹ Dàn xếp Tổng”); không thuê Văn phòng Luật 

Lonstein Julie Cohen Lonstein, hoặc Wayne M. Lonstein trong bất kỳ năng lực nào cho các 

khiếu nại có thể xảy ra về việc sử dụng thương mại sai mục đích của khách hàng của DIRECTV 
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trong tương lai; và bao gồm một câu trong thư xác nhận đơn đặt hàng của họ gửi khách hàng để 

nhắc nhở khách hàng rằng dịch vụ dân cư chỉ có thể được sử dụng cho mục đích của nhà dân và 

không được sử dụng trong các không gian thương mại. 

 

• Các luật sư đã khởi kiện vụ kiện (“Luật sư Tập thể”) sẽ yêu cầu Tòa án rằng tối đa $3,133,333.33 

từ Quỹ Dàn xếp Tổng sẽ được trả dưới dạng Phí Luật sư cho việc điều tra các dữ kiện, khởi kiện 

vụ án và thương lượng Thỏa thuận Dàn xếp và $151,550.94 được trả từ Quỹ Dàn xếp Tổng, cho 

các Chi phí kiện tụng.  Luật sư Tập thể cũng sẽ yêu cầu Tòa án trao tổng cộng $80,000 cho các 

Đại diện Tập thể đã khởi kiện vụ kiện này.  Các khoản thanh toán này được gọi là “Tiền thưởng 

Khích lệ cho Đại diện Tập thể” hoặc “Tiền thưởng Khích lệ”. 

 

• Quyền hợp pháp của quý vị bị ảnh hưởng cho dù quý vị có hành động hay không. Hãy đọc kỹ 

thông báo này. Dưới đây là các phương án để quý vị trả lời Thông báo này. 

 

Thông báo này tóm tắt Thỏa thuận Dàn xếp được đề xuất. Để biết các điều khoản và điều kiện chính xác 

của Thoả thuận Dàn xếp, vui lòng xem Thoả thuận Dàn xếp có tại 

www.DirectvPerezClassSettlement.com hoặc liên hệ với Quản trị viên Dàn xếp tại Perez và cộng sự 

kiện DirecTV và cộng sự., gửi Quản trị viên Dàn xếp, PO Box 26170, Santa Ana, CA 92799 hoặc qua 

điện thoại theo số (866) 606-5908. 

 

 
VUI LÒNG KHÔNG GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN TÒA ÁN HOẶC VĂN PHÒNG CỦA THƯ KÝ 

TÒA ÁN ĐỂ HỎI VỀ VIỆC DÀN XẾP NÀY. 
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CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ TRONG VIỆC DÀN 

XẾP NÀY 
HẠN CHÓT 

Không Làm Gì 

Quý vị sẽ nhận được một khoản thanh toán dàn xếp. 

Ngoài ra, quý vị sẽ không có quyền khởi kiện sau này 

đối với các khiếu nại mà Thỏa thuận Dàn xếp đã giải 

trừ. 

 

Rút lui 

Rời khỏi vụ kiện và việc Dàn xếp.  Đây là lựa chọn 

duy nhất sẽ cho phép quý vị khởi kiện hoặc tham gia 

một vụ kiện khác nêu ra các khiếu kiện pháp lý tương 

tự chống lại các Bị đơn. Quý vị sẽ không nhận được 

quyền lợi dàn xếp. 

Ngày 11 tháng 12 

năm 2022 

Gửi Đơn Phản 

đối 

Viết thư cho Tòa án về bất kỳ khía cạnh nào của Thỏa 

thuận Dàn xếp mà quý vị không thích hoặc quý vị 

nghĩ là không công bằng, đầy đủ hoặc hợp lý. (Nếu 

quý vị phản đối bất kỳ khía cạnh nào của Thỏa thuận 

Dàn xếp, quý vị phải gửi đơn Phản đối bằng văn bản 

trước Thời hạn Phản đối.) Nếu quý vị phản đối, quý vị 

phải vẫn là thành viên của Tập thể Dàn xếp và không 

thể rút khỏi vụ kiện. 

Ngày 11 tháng 12 

năm 2022 

Đi dự một Phiên 

Điều trần 

Phát biểu trước Tòa về Thỏa thuận Dàn xếp.  (Nếu 

quý vị phản đối bất kỳ khía cạnh nào của Thỏa thuận 

Dàn xếp, quý vị phải gửi đơn Phản đối bằng văn bản 

trước Thời hạn Phản đối đã nêu ở trên.) Quý vị có thể 

tự ra tòa hoặc thông qua một luật sư do quý vị lựa 

chọn và quý vị tự trả chi phí.  

Ngày 6 tháng 1 

năm 2023 

 

• Các quyền và lựa chọn này — và thời hạn thực hiện chúng — được giải thích trong thông báo 

này.  

 

• Tòa án phụ trách vụ việc này vẫn phải quyết định có chấp thuận Thỏa thuận Dàn xếp hay không.  

Các quyền lợi dàn xếp sẽ chỉ được cung cấp cho các Thành viên trong Tập thể nếu Tòa án chấp 

thuận Thỏa thuận Dàn xếp.  Nếu có kháng cáo, những quyền lợi này sẽ không được cung cấp cho 

đến khi các kháng nghị được giải quyết và Thỏa thuận Dàn xếp có hiệu lực.  Xin hãy kiên nhẫn. 
 

• Điều trần Công bằng 

Vào ngày 06 tháng 01 năm 2023, vào lúc 10:30 sáng, Tòa án sẽ tổ chức xét xử để xác định:  (1) 

liệu Thỏa thuận Dàn xếp được đề xuất có nên được chấp thuận là công bằng, hợp lý và đầy đủ 

hay không và có nên nhận được sự chấp thuận cuối cùng hay không; (2) liệu Đơn yêu cầu Phí và 

Chi phí cho Luật sư của Luật sư Tập thể có nên được chấp thuận hay không; và (3) liệu đơn yêu 

cầu Tiền thưởng Khích lệ cho Đại diện Tập thể có nên được chấp thuận hay không.  Buổi xét xử 

sẽ được tổ chức tại Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận Trung tâm California, trước Thẩm phán 

Josephine L. Staton, tại Tòa án First Street Hoa Kỳ, Phòng xử án 8A, trên tầng 8, tọa lạc tại 350 
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W. 1st Street, Los Angeles, California 90012, hoặc thẩm phán khác do Tòa án chỉ định.  Phòng 

xử án có thể thay đổi; mọi thông tin cập nhật đều có thể được lấy từ Trang web của vụ Dàn xếp 

hoặc trang web của Tòa án. Có thể tham dự trực tuyến; vui lòng kiểm tra Trang web của vụ Dàn 

xếp và trang web của Tòa án tại cacd.uscourts.gov để biết thêm thông tin về thông tin cập nhật 

về ngày và giờ của phiên xét xử.  Tất cả các giấy tờ được nộp trong vụ kiện này đều có thể được 

xem thông qua Truy cập Công cộng vào Hệ thống Tài nguyên Điện tử của Tòa án (PACER) tại 

https://www.pacer.gov.  
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 Những Ngày Quan trọng 

    

Ngày 11 tháng 12 năm 2022 Thời hạn Phản đối  

Ngày 11 tháng 12 năm 2022 Thời hạn Rút lui  

Ngày 6 tháng 1 năm 2023 Điều trần Công bằng  

 

 

 

Mục lục 

 

1. Làm sao để Biết Tôi có bị Ảnh hưởng bởi Thỏa thuận Dàn xếp hay không? 

2. Vụ kiện về Vấn đề gì? 

3. Tôi Có thể Nhận được gì Trong Thỏa thuận Dàn xếp? 

4. Làm cách nào để Tôi Nhận được các Quyền lợi của Mình? 

5. Các Nguyên đơn và Luật sư của Họ Nhận được Gì? 

6. Điều gì sẽ Xảy ra Nếu Tôi Không Rút khỏi Thỏa thuận Dàn xếp? 

7. Tôi Làm thế nào để Rút khỏi Thỏa thuận Dàn xếp? 

8. Tôi Làm thế nào để Phản đối Thoả thuận Dàn xếp? 

9. Khi nào thì Tòa án sẽ Quyết định Thỏa thuận Dàn xếp có được Chấp thuận hay không? 

10. Tôi Làm cách nào để Biết thêm Thông tin? 
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1. Làm sao để Biết Tôi có bị Ảnh hưởng bởi Thỏa thuận Dàn xếp hay không? 

Nếu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị được Văn phòng Luật Lonstein liên hệ trong khoảng 

thời gian từ ngày 4 tháng 8 năm 2012 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022 với cáo buộc sử dụng thương mại 

sai mục đích chương trình DIRECTV, quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị đã được xác định là thành 

viên của Tập thể Dàn xếp. Nếu Thỏa thuận Dàn xếp được Tòa án chấp thuận và quý vị không rút lui, 

quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán với tư cách là Thành viên trong Tập thể Dàn xếp. 

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, Tòa án đã chứng nhận sơ bộ — chỉ dành cho mục đích dàn xếp 

— một Tập thể được định nghĩa là tất cả các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đã cài đặt 

dịch vụ DIRECTV trong cơ sở thương mại của họ; những người sau đó đã được kiểm toán bởi 

Defendant Signal Auditing, Inc; và những người vào bất kỳ thời điểm nào vào hoặc sau ngày bốn năm 

trước ngày mà Đơn khiếu nại ban đầu được nộp (ngày 4 tháng 8 năm 2012) cho đến ngày 23 tháng 8 

năm 2022, đã nhận được thông tin liên lạc từ các Bị đơn Văn phòng Luậ Lonstein, P.C., Wayne 

Lonstein và/hoặc Julie Lonstein (“Các bị đơn Lonstein”) thay mặt cho DIRECTV đòi tiền cho những 

cáo buộc về việc sử dụng trái phép chương trình được cấp phép của DIRECTV, bao gồm cả NFL 

Sunday Ticket hoặc bất kỳ chương trình nào khác liên quan đến DIRECTV (“Tập thể Dàn xếp”).  Bị 

loại khỏi Tập thể là (a) Các Thẩm phán Josephine L. Staton, Douglas F. McCormick, Carl West (đã nghỉ 

hưu) Và bất kỳ thành viên nào trong gia đình trực hệ của họ; (b) bất kỳ cơ quan chính phủ nào; (c) bất 

kỳ pháp nhân nào mà Bị đơn có quyền kiểm soát; (d) bất kỳ công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết 

nào và viên chức, giám đốc, nhân viên, người đại diện theo pháp luật, người thừa kế, người kế nhiệm 

hoặc người được chuyển nhượng của bất kỳ Bị đơn nào; (e) luật sư cho các Bên; và (f) bất kỳ người nào 

rút khỏi Tập thể đúng thời hạn. 

Nếu Thỏa thuận Dàn xếp không có hiệu lực (ví dụ như vì cuối cùng nó không được chấp thuận 

hoặc sự chấp thuận bị đảo ngược khi có kháng cáo), thì vụ kiện tụng này sẽ tiếp tục.   

 

2. Vụ kiện về Vấn đề gì? 

Nguyên đơn Doneyda Perez, với tư cách cá nhân và đại diện cho Oneida’s Beauty and Barber 

Salon đã đệ đơn vụ kiện tập thể được coi là trên toàn quốc này vào ngày 4 tháng 8 năm 2016 chống lại 

các Bị đơn, đưa ra nhiều khiếu nại, bao gồm cả vi phạm dân sự đối với Đạo luật các Tổ chức có Ảnh 

hưởng và Tham nhũng của Racketeer (Racketeer Influenced & Corrupt Organizations - “RICO”), 18 

U.S.C. §1962(c). Các Nguyên đơn được nêu tên là Marlys và Danny Nissen, với tư cách cá nhân và thay 

mặt cho Mo's One More Lounge, Joseph Angelo, với tư cách cá nhân và thay mặt cho Stuft Surfer Café, 

Gregory Laplante, với tư cách cá nhân và thay mặt cho G and G Smog Test Center dba G và G Smog 

and Paul Holt, với tư cách cá nhân và thay mặt cho 4 Dice Restaurant đã được thêm vào vụ kiện vào 

ngày 12 tháng 12 năm 2020 (“Đại diện Tập thể” hoặc “Nguyên đơn”). Các Nguyên đơn trong vụ kiện 

này cáo buộc rằng mỗi người trong số họ đã được Văn phòng Luật sư Lonstein thay mặt cho DIRECTV 

liên hệ về các cáo buộc rằng họ đã chiếu chương trình DIRECTV trong doanh nghiệp của mình mà 

không có giấy phép thương mại hợp lệ.  Các nguyên đơn cáo buộc rằng các Bị đơn âm mưu bán cho các 

doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Chương trình DIRECTV cho người dân và sau đó thuê Văn 

phòng Luật Lonstein để theo đuổi các khiếu kiện pháp lý chống lại các doanh nghiệp đó vì đã phát sóng 

chương trình DIRECTV mà không có giấy phép thương mại hợp lệ. Đây chỉ là một bản tóm tắt của các 

cáo buộc. Có thể xem Đơn Khiếu nại được Sửa đổi Thứ tư trên Truy cập Công cộng vào Hệ thống Tài 
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nguyên Điện tử của Tòa án (PACER) tại https://www.pacer.gov, Sổ ghi án số 498. 

Các Bị đơn bác bỏ những cáo buộc này.  Các Bị đơn lập luận rằng họ đã tuân thủ luật pháp ở mọi 

khía cạnh và mọi lúc, đồng thời các khiếu nại pháp lý được đệ trình thay mặt cho DIRECTV đều có cơ 

sở và được đưa ra với thiện chí.  

Các bên đã tham gia vào nhiều phiên hòa giải trong hơn một năm. Sau khi cân nhắc các rủi ro, 

chi phí, lợi ích và khả năng kiện tụng kéo dài, các Nguyên đơn và DIRECTV đã đạt được một thỏa 

thuận để giải quyết các khiếu nại của các Nguyên đơn đối với tất cả các Bị đơn. Các Nguyên đơn và 

Luật sư Tập thể đã kết luận rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Dàn xếp là công bằng và 

hợp lý và Thỏa thuận Dàn xếp là vì lợi ích tốt nhất của các Thành viên Tập thể Dàn xếp. 

Vụ kiện này là một vụ kiện tập thể.  Một vụ kiện tập thể là một vụ kiện trong đó các khiếu nại và 

quyền của nhiều người được quyết định trong một quy trình xử án duy nhất.  Một hoặc nhiều người — 

đôi khi được gọi là “đại diện tập thể” — khởi kiện thay mặt cho những người có khiếu kiện tương tự.  

Tất cả những người có khiếu kiện tương tự tạo thành một “tập thể” và là “thành viên tập thể”.  Một cuộc 

dàn xếp trong một vụ kiện tập thể — nếu được Tòa án chấp thuận là công bằng, hợp lý và đầy đủ — sẽ 

giải quyết các khiếu nại cho tất cả các thành viên trong tập thể, ngoại trừ những người chọn rút khỏi tập 

thể. 

 

3. Có thể Nhận được gì Trong Thỏa thuận Dàn xếp? 

Tất cả các Thành viên trong Tập thể đều đủ điều kiện nhận Quyền lợi Dàn xếp dưới hình thức là 

một khoản thanh toán bằng tiền.  Không cần phải gửi khiếu nại để nhận được Quyền lợi Dàn xếp.  Số 

tiền của Quyền lợi Dàn xếp sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc Thành viên Tập thể có trả bất kỳ khoản tiền 

nào để dàn xếp các khiếu nại chống lại họ hay không và nếu có, Thành viên Tập thể đã trả bao nhiêu.  

Để xem Quyền lợi Dàn xếp được ước tính của quý vị, hãy truy cập trang web Quản trị viên tại 

www.DirectvPerezClassSettlement.com và nhập ID duy nhất được cung cấp cho quý vị trong Thông báo 

quý vị nhận được qua thư hoặc email.  

 Số tiền của Quyền lợi Dàn xếp của quý vị sẽ được xác định bằng cách tính phần chia theo tỷ lệ 

của Quỹ Dàn xếp Tổng($9,400,000) sau khi trừ đi phí luật sư, chi phí kiện tụng, Chi phí Quản lý, và 

Tiền thưởng Khích lệ đã được Tòa án chấp thuận (“Quỹ Dàn xếp Còn lại”). Tất cả các Thành viên của 

tập thể sẽ nhận được khoản thanh toán tối thiểu là $25.00. Quỹ Dàn xếp Còn lại sẽ được phân bổ theo tỷ 

lệ dựa trên số tiền đô la mà mỗi Thành viên Tập thể Dàn xếp đã trả cho Văn phòng Luật Lonstein theo 

phân tích độc lập về hồ sơ của Văn phòng Luật Lonstein.  

Số tiền của Quyền lợi Dàn xếp của quý vị có thể tăng lên nếu tiền vẫn còn sau khi các chi phiếu 

dàn xếp đã được chuyển thành tiền mặt do một số Thành viên của Tập thể Dàn xếp không chuyển chi 

phiếu thanh toán của họ thành tiền mặt trước thời hạn hoặc nếu Tòa án xử cho phí luật sư, chi phí hoặc 

Tiền thưởng Khích lệ nhỏ hơn con số được yêu cầu. Bất kỳ khoản tiền nào còn từ những chi phiếu chưa 

được chuyển thành tiền mặt của Thành viên Tập thể Dàn xếp trước tiên sẽ được sử dụng để thanh toán 

cho các chi phí bổ sung của việc Quản lý cuộc Dàn xếp, nếu có, và sau đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 

cho những Thành viên Tập thể Dàn xếp đã chuyển Chi phiếu Dàn xếp của họ thành tiền mặt.  
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4. Làm cách nào để Tôi Nhận được các Quyền lợi của Mình? 

Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì để nhận được Quyền lợi Dàn xếp được xác định ở trên. 

Phiên Điều trần Phê duyệt Cuối cùng sẽ được sắp xếp vào ngày 6 tháng 1 năm 2023. Nếu Tòa án chấp 

thuận Thoả thuận Dàn xếp và không có kháng cáo, thì Quyền lợi Dàn xếp sẽ được phân bổ khoảng 60 

ngày sau khi Thoả thuận Dàn xếp không còn bị kháng cáo hoặc đánh giá, trừ khi Toà án có lệnh khác.  

Nếu Tòa án không chấp thuận Thoả thuận Dàn xếp, hoặc nếu Thoả thuận Dàn xếp bị đảo ngược khi 

kháng cáo, thì sẽ không có Quyền lợi Dàn xếp nào được cấp. 

Quý vị phải truy cập trang web và điền vào Mẫu đơn W-9 của IRS cho doanh nghiệp của quý vị 

trước khi chi phiếu trả Quyền lợi Dàn xếp có thể được gửi qua đường bưu điện cho quý vị. Xin lưu ý 

rằng chi phiếu Quyền lợi Dàn xếp phải được chuyển thành tiền mặt trong vòng 180 ngày sau khi chúng 

được phát hành.  Các chi phiếu Quyền lợi Dàn xếp mà không được chuyển thành tiền mặt trước ngày hết 

hạn ghi trên chi phiếu thì sẽ không còn giá trị và sẽ không có chi phiếu Quyền lợi Dàn xếp nào được 

phát hành lại.  Bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong quỹ dàn xếp do các Thành viên Tập thể không chuyển 

chi phiếu Quyền lợi Dàn xếp của họ thành tiền đúng thời hạn thì sẽ được phân bổ cho các Thành viên 

Tập thể khác hoặc được tặng cho (các) tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), do các Bên thỏa thuận và được 

Tòa án chấp thuận. 

Nếu quý vị muốn thay đổi địa chỉ của mình, quý vị có thể làm việc đó trên trang web của vụ dàn 

xếp tại www.DirectvPerezClassSettlement.com.   

 

5. Các Nguyên đơn và Luật sư của Họ Nhận được Gì? 

Cho đến nay, Luật sư Tập Thể vẫn chưa được trả thù lao cho bất kỳ công việc nào của họ trong 

vụ kiện này.  Là một phần của Thỏa thuận Dàn xếp, Luật sư Tập thể có thể nộp đơn lên Tòa án để yêu 

cầu trao cho họ tối đa $3,133,333,33 để trả cho họ Phí luật sư và $151,550.94 cho Chi phí kiện tụng. 

Các Bị đơn có quyền phản đối Đơn yêu cầu Phí Luật sư của Luật sư Tập thể nếu số tiền đó vượt quá 

$3,133,333.33.  Tất cả Phí và Chi Phí Luật Sư do Tòa Án chấp thuận sẽ được thanh toán từ Quỹ Dàn 

xếp Tổng. Nếu Phí và Chi phí của Luật sư được Tòa án chấp thuận ít hơn số tiền được yêu cầu, thì 

khoản chênh lệch sẽ được chuyển đến Quỹ Dàn xếp Còn lại để trả Quyền lợi Dàn xếp cho các Thành 

viên Tập thể. 

Ngoài ra, các Đại diện Tập thể được nêu tên trong vụ kiện này có thể nộp đơn lên Tòa án để yêu 

cầu Tiền Khích lệ cho Đại diện Tập thể.  Các nguyên đơn lập luận rằng những khoản thanh toán này 

được thiết kế để trả công cho các Đại diện Tập thể được nêu tên vì thời gian, nỗ lực và rủi ro mà họ đã 

chấp nhận khi theo đuổi vụ kiện này để mang lại lợi ích cho Tập thể. 

Các Nguyên đơn sẽ nộp Đơn yêu cầu Phí và Chi phí Luật sư, và Tiền thưởng Khích lệ không ít 

hơn 15 ngày trước Ngày 11 tháng 12 năm 2022, là hạn chót cho việc phản đối Thoả thuận Dàn xếp. Sau 

khi nộp đơn, một bản sao của kiến nghị của Luật sư Tập thể về số tiền cho Phí và Chi phí Luật sư và 

Tiền thưởng Khích lệ cho Đại diện Tập thể (“Kiến nghị về Phí ”) sẽ có trên Trang web Dàn xếp và Truy 

cập Công cộng vào Hệ thống Tài nguyên Điện tử của Tòa án (PACER) tại https://www.pacer.gov. Các 

Thành viên của Tập thể Dàn xếp có thể phản đối Kiến nghị về Phí trước thời hạn tương tự như các phản 

đối chung của họ đối với Thỏa thuận Dàn xếp là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Tòa án sẽ xác định số tiền 

Phí và Chi phí cho Luật sư cũng như số Tiền thưởng Khích lệ cho Đại diện Tập thể. 
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6. Điều gì sẽ Xảy ra Nếu Tôi Không Rút khỏi Thỏa thuận Dàn xếp? 

Nếu quý vị là Thành viên Tập thể và quý vị không rút khỏi Thỏa thuận Dàn xếp, quý vị sẽ bị 

ràng buộc về mặt pháp lý bởi tất cả các lệnh và phán quyết của Tòa án, đồng thời quý vị cũng sẽ bị ràng 

buộc về mặt pháp lý đối với các Giải trừ Khiếu nại trong Thỏa thuận Dàn xếp.  Điều này có nghĩa là để 

đổi lấy việc là Thành viên Tập thể và đủ điều kiện nhận quyền lợi trong Thỏa thuận Dàn xếp, quý vị sẽ 

không thể khởi kiện, tiếp tục kiện hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại Các Bị đơn 

được Giải trừ (được định nghĩa bên dưới), bao gồm DIRECTV Group Holdings, LLC, DIRECTV 

Holdings, LLC, DIRECTV, LLC, Văn phòng Luật sư Lonstein, P.C., Signal Auditing, Inc., Julie Cohen 

Lonstein, Wayne M. Lonstein mà liên quan đến các Khiếu nại pháp lý giống như các Khiếu nại được 

giải trừ thông qua Thoả thuận Dàn xếp này. 

Quý vị sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí tự trả hoặc phí luật sư nào liên quan 

đến vụ việc này nếu quý vị ở trong tập thể. 

Ở trong tập thể có nghĩa là quý vị đồng ý với các điều khoản sau của Thỏa thuận Dàn xếp mà mô 

tả chính xác các Khiếu nại pháp lý mà quý vị từ bỏ: 

a) Sau khi được Chấp thuận Cuối cùng, các Thành viên của Tập thể, bao gồm bất kỳ người nào 

tuyên bố có các quyền phái sinh của bất kỳ Thành viên Tập thể nào với tư cách là cha mẹ, con 

cái, người thừa kế, người giám hộ, cộng sự, đồng sở hữu, luật sư, người đại diện, quản trị viên, 

người thực thi, người thừa tự, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng , 

người được chỉ định, người đại diện thuộc bất kỳ hình thức nào, cổ đông, đối tác, giám đốc, nhân 

viên hoặc chi nhánh, sẽ giải trừ và miễn trừ các Bị đơn được Giải trừ một cách vô điều kiện, 

hoàn toàn và không thể thu hồi, và mỗi người trong số họ, bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, 

khoản nợ, trách nhiệm pháp lý, vụ kiện, nguyên nhân khởi kiện, dưới mọi hình thức và bản chất, 

nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất, chi phí, cho dù đã biết hoặc chưa biết, thực tế hoặc tiềm ẩn, nghi ngờ 

hoặc không nghi ngờ, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc cố định, phát sinh từ, liên quan 

đến hoặc có kết nối theo bất kỳ cách nào với các cáo buộc có trong Khiếu nại Sửa đổi Lần thứ tư 

và cụ thể hơn, việc truy tố các khiếu nại về việc sử dụng thương mại sai mục đích bất lợi cho các 

Thành viên Tập thể bởi Văn phòng Luật Lonstein thay mặt cho DIRECTV hoặc AT&T, bao gồm 

bất kỳ cuộc kiểm toán nào được thực hiện bởi Signal Auditing, bất kể việc kiểm toán đó có dẫn 

đến bất kỳ vụ kiện nào của Văn phòng Luật Lonstein được cho là đã xảy ra trong Giai đoạn Tập 

thể hay không. 

 

b) Đối với các khiếu nại đã được giải trừ nêu trong đoạn trên, mỗi Thành viên Tập thể, theo hiệu 

lực của sự Chấp thuận và Phán quyết Cuối cùng, được coi là đã từ bỏ các quy định, quyền và lợi 

ích của Bộ luật Dân sự California Mục 1542 và bất kỳ luật nào tương tự của bất kỳ tiểu bang 

hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc nguyên tắc thông luật, nhưng chỉ liên quan đến các vấn đề được 

giải trừ như được nêu ở Mục 6 (a) ở trên. Mục 1542 quy định như sau: 

 

MỘT BẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHUNG KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI 

VỚI CÁC KHIẾU NẠI MÀ BÊN MIỄN TRỪ HOẶC BÊN THỰC HIỆN 

GIẢI TRỪ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ LÀ CÓ TỒN TẠI MÀ CÓ 

LỢI CHO MGƯỜI ĐÓ TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN BẢN MIỄN TRỪ 
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TRÁCH NHIỆM, MÀ NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT THÌ CHẮC HẲN SẼ ẢNH 

HƯỞNG ĐÁNG KỂ ĐẾN SỰ DÀN XẾP CỦA NGƯỜI ĐÓ VỚI BÊN ĐƯỢC 

MIỄN TRỪ. 

 

Các Thành viên của Nhóm hiểu và thừa nhận tầm quan trọng của những sự từ bỏ quyền theo 

Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California và bất kỳ quy chế, luật lệ, quy tắc hoặc quy định hiện 

hành nào khác của liên bang hoặc tiểu bang liên quan đến các giới hạn về việc giải trừ.  Liên 

quan đến việc từ bỏ và giải trừ như vậy, các Thành viên Tập thể thừa nhận rằng họ biết rằng họ 

đang chấp nhận rủi ro rằng các dữ kiện bổ sung, khác biệt hoặc trái ngược với dữ kiện mà mỗi 

người tin hoặc hiểu là tồn tại, hiện có thể tồn tại hoặc có thể được phát hiện sau khi sự giải trừ 

quy định trong Thỏa thuận này có hiệu lực, và các Thành viên Tập thể, theo hiệu lực của Lệnh 

Chấp thuận và Phán quyết Cuối cùng, được coi là đã đồng ý rằng bất kỳ dữ kiện bổ sung, khác 

biệt hoặc trái ngược nào như vậy, sẽ không hạn chế, từ bỏ hoặc giảm bớt các thỏa thuận giải trừ 

nói trên theo bất kỳ cách nào, và những thỏa thuận giải trừ sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. 

 

c) Các Bên sẽ được coi là đã đồng ý rằng việc giải trừ nêu trong tài liệu này sẽ và có thể được nêu 

ra như một biện pháp bào chữa trọn vẹn đối với và sẽ ngăn cản bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục nào 

dựa trên các Khiếu nại đã được Giải trừ. 
 

d) Thuật ngữ “các Bị đơn được Giải trừ” như được sử dụng ở trên bao gồm tất cả các Bị đơn và 

từng công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, bộ phận, cá nhân và pháp nhân hiện tại và trước đây, 

người kế nhiệm hợp pháp, người tiền nhiệm (bao gồm cả các công ty mà họ đã mua lại, mua 

hoặc sáp nhập), chuyển nhượng, liên doanh, cũng như mỗi và tất cả các viên chức, đối tác, giám 

đốc, chủ sở hữu, cổ đông, đại lý, cổ đông, thành viên, người quản lý, cố vấn đầu tư, chuyên gia 

tư vấn, nhân viên, đại diện, luật sư, kế toán, người cho vay, người bảo lãnh phát hành, quản trị 

viên quyền lợi, nhà đầu tư, quỹ và công ty bảo hiểm, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, và tất 

cả những người hành động dưới quyền, thông qua, hoặc phối hợp với bất kỳ người nào trong số 

họ. 

 

e) Bản Giải trừ của các Bị đơn DIRECTV.  Sau khi được Chấp thuận Cuối cùng, Các Bị đơn 

DIRECTV, và bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tuyên bố có các quyền phái sinh của 

Các Bị đơn DIRECTV, sẽ giải trừ, từ bỏ và miễn trừ đầy đủ, cuối cùng, vô điều kiện, hoàn toàn, 

không thể hủy ngang, vĩnh viễn các Thành viên Tập thể đã được Giải trừ và sẽ là mãi mãi bị cấm 

thiết lập, duy trì hoặc truy tố bất kỳ và tất cả các khiếu nại, bồi thường, yêu cầu, vụ kiện, nguyên 

nhân khởi kiện, quyền, nghĩa vụ, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý chỉ liên quan đến các cáo 

buộc về việc sử dụng thương mại sai mục đích đối với các dịch vụ của DIRECTV được cho là đã 

xảy ra trong Giai đoạn Tập thể chống lại bất kỳ Thành viên Tập thể đã được Giải trừ nào.  Các 

khiếu nại được đưa ra trong câu nói trên bao gồm bất kỳ và tất cả các khiếu nại như vậy của các 

Bị đơn DIRECTV và luật sư, nhân viên, đại lý, người được chuyển nhượng, công ty mẹ, công ty 

con và chi nhánh của các Bị đơn DIRECTV trong phạm vi tối đa mà Các Bị đơn của DIRECTV 

có thẩm quyền giải trừ cho họ và Các Bị đơn DIRECTV cam đoan rằng họ đã không chuyển 

nhượng bất kỳ quyền nào liên quan đến các cáo buộc về việc sử dụng thương mại sai mục đích 

hoặc bất kỳ cáo buộc nào khác liên quan đến các tuyên bố thực tế như đã cam kết trong bất kỳ 

khiếu nại nào trong Vụ kiện tụng cho bất kỳ bên thứ ba, đại lý hoặc luật sư nào (ngoài việc đòi 

nợ thông thường do không thanh toán cho dịch vụ AT&T hoặc DIRECTV).  Việc giải trừ này 
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không bao gồm bất kỳ tranh chấp nào, giữa Các Bị đơn DIRECTV và bất kỳ Thành viên Tập thể 

Dàn xếp nào, mà nằm ngoài các cáo buộc như đã cáo buộc và cam kết trong bất kỳ khiếu nại nào 

trong Vụ kiện tụng và bản giải trừ này không bao gồm bất kỳ tranh chấp nào, giữa Các Bị đơn 

DIRECTV và bất kỳ Thành viên nào trong Tập thể Dàn xếp, phát sinh từ các điều khoản dịch vụ 

của khách hàng được cung cấp bởi Các Bị đơn DIRECTV hoặc thanh toán cho các Bị đơn 

DIRECTV đối với các dịch vụ của DIRECTV được cung cấp.  Tương tự như vậy, bản giải trừ 

này sẽ không cấm các Bị đơn DIRECTV sử dụng các quy trình phù hợp về mặt pháp lý của họ 

để giải quyết việc sử dụng thương mại sai mục đích của Thành viên Tập thể Dàn xếp, nếu có, 

thông qua việc chuyển đổi tài khoản Thành viên Tập thể Dàn xếp và/hoặc chấm dứt tài khoản 

cho các sự kiện phát sinh sau khi kết thúc Giai đoạn Tập thể. “Thành viên của Tập thể được 

Miễn trừ” có nghĩa là tất cả Thành viên của Tập thể Dàn xếp và từng công ty mẹ, công ty con, 

chi nhánh, bộ phận cũng như các cá nhân và tổ chức liên kết hiện tại và trước đây, người kế 

nhiệm hợp pháp, người tiền nhiệm (bao gồm các công ty mà họ đã mua lại, mua hoặc sáp nhập), 

chỉ định, liên doanh, và tất cả các viên chức, đối tác, giám đốc, chủ sở hữu, cổ đông, đại lý, cổ 

đông, thành viên, người quản lý, cố vấn đầu tư, chuyên gia tư vấn, nhân viên, đại diện, luật sư, 

kế toán, người cho vay, người bảo lãnh phát hành, người quản lý lợi ích, nhà đầu tư, quỹ và công 

ty bảo hiểm, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, và tất cả những người hành động dưới quyền, 

thông qua, hoặc phối hợp với bất kỳ người nào trong số họ. 

 

 

Văn bản đầy đủ của Thoả thuận Dàn xếp, bao gồm tất cả các điều khoản đề cập đến các Khiếu nại được 

Giải trừ, các Bị đơn được Giải trừ và Thành viên Tập thể được Giải trừ, có tại 

www.DirectvPerezClassSettlement.com.   

 

7. Làm thế nào để Rút khỏi Thỏa thuận Dàn xếp? 

Quý vị có thể Chọn không tham gia Tập thể - tức là bị loại trừ khỏi Tập thể - nếu quý vị muốn 

giữ quyền khởi kiện riêng các Bị đơn về các Khiếu nại đã được Giải trừ.  Nếu quý vị Chọn Không tham 

gia, quý vị không thể nhận được bất kỳ quyền lợi nào từ Thoả thuận Dàn xếp, có nghĩa là quý vị sẽ 

không nhận được khoản thanh toán bằng tiền như một phần của việc phân bổ Quyền lợi Dàn xếp.  Ngoài 

ra, nếu quý vị rút lui, quý vị không thể gửi đơn Phản đối Thỏa thuận Dàn xếp.   

Để rút lui, quý vị phải gửi thư hoặc gửi email để yêu cầu rút lui tới Quản trị viên của vụ Perez và 

cộng sự kiện DirecTV và cộng sự., gửi Quản trị viên Dàn xếp, PO Box 26170, Santa Ana, CA 92799 

hoặc info@directvperezclasssettlement.com.  Yêu cầu Rút lui từ Thành viên Tập thể là một cá nhân phải 

có chữ ký của Thành viên Tập thể hoặc do người đó gửi qua email, yêu cầu mình được rút lui, có tên 

đầy đủ và địa chỉ của Thành viên Tập thể đó; và câu sau: “Tôi yêu cầu được loại khỏi vụ dàn xếp tập thể 

được đề xuất  Perez kiện DIRECTV Group Holdings, LLC, và cộng sự, Vụ kiện số 16-cv-01440-JLS-

DFM (CD Cal.). ”  Yêu cầu Chọn không tham gia từ Thành viên Tập thể là một doanh nghiệp phải được 

ký bởi một đại diện doanh nghiệp được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt cho doanh nghiệp, có 

tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp, tên đầy đủ và chức danh của cá nhân gửi 

yêu cầu Chọn không tham gia thay mặt cho doanh nghiệp và câu sau: “Doanh nghiệp này yêu cầu được 

loại khỏi thỏa thuận dàn xếp tập thể được đề xuất trong Perez kiện DIRECTV Group Holdings, LLC, và 

cộng sự, Vụ kiện số 16-cv-01440-JLS-DFM (CD Cal.).”  Yêu cầu Chọn không tham gia từ Thành viên 

Tập thể là một doanh nghiệp cũng phải có tuyên bố bổ sung sau: “Tôi, [tên đại diện doanh nghiệp], cam 
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đoan và đảm bảo rằng tôi có thẩm quyền pháp lý và khả năng loại trừ [tên doanh nghiệp] khỏi vụ dàn 

xếp tập thể được đề xuất trong Perez kiện DIRECTV Group Holdings, LLC, và các cộng sự, Vụ kiện số 

16-cv-01440-JLS-DFM (CD Cal.).”   

Để có hiệu lực, yêu cầu Rút lui phải được đóng dấu bưu điện hoặc nhận qua email vào hoặc 

trước Thời hạn Rút lui, là ngày 11 tháng 12 năm 2022.  

 

8. Tôi Làm thế nào để Phản đối Thoả thuận Dàn xếp? 

Quý vị có thể yêu cầu Tòa án từ chối phê duyệt Thỏa thuận Dàn xếp bằng cách nộp đơn Phản đối 

kịp thời cho Tòa án.  Tòa án không thể yêu cầu một Thỏa thuận Dàn xếp lớn hơn; Tòa án chỉ có thể chấp 

thuận hoặc không chấp thuận Thoả thuận Dàn xếp.  Nếu Tòa án từ chối chấp thuận Thoả thuận Dàn xếp, 

thì sẽ không có Quyền lợi Dàn xếp nào được cấp và vụ kiện sẽ tiếp tục.  

Quý vị cũng có thể yêu cầu Tòa án từ chối các khoản thanh toán được yêu cầu cho Nguyên đơn 

và Luật sư của Tập thể.   

Quý vị cũng có thể đến Phiên Điều trần Phê duyệt Cuối cùng, tự mình hoặc thông qua luật sư của 

riêng quý vị.  Nếu quý vị đến tòa thông qua luật sư của riêng mình, quý vị có trách nhiệm thanh toán cho 

luật sư đó.  Nếu quý vị muốn đưa ra phản đối Thỏa thuận Dàn xếp tại Phiên Điều trần Phê duyệt 

Cuối cùng, quý vị phải gửi đơn phản đối đó bằng văn bản, trước Thời hạn Phản đối, là ngày 11 

tháng 12 năm 2022. 

Nếu quý vị muốn nộp đơn Phản đối Thỏa thuận Dàn xếp tại Phiên điều trần Phê duyệt Cuối 

cùng, quý vị hoặc luật sư của quý vị phải gửi đơn Phản đối đó bằng văn bản cho Quản trị viên tại Perez 

và cộng sự kiện DirecTV và cộng sự., gửi Quản trị viên Dàn xếp, PO Box 26170, Santa Ana, CA 92799 

trước hạn chót là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Quản trị viên sẽ gửi Phản đối của quý vị cho DIRECTV 

và Luật sư của Tập thể và Luật sư của Tập thể sẽ đệ trình Phản đối của quý vị lên Tòa án. Phản đối của 

quý vị phải được đóng dấu bưu điện theo Thời hạn Phản đối được nêu ở trên.  Tất cả Phản đối phải bao 

gồm: (a)thông tin tham chiếu ở đầu vụ án này, Perez kiện DIRECTV Group Holdings, LLC, và các cộng 

sự, Vụ án số 16-cv-01440-JLS-DFM (CD Cal.) và tên của chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Josephine L. 

Staton; (b) tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email của Người phản đối, và nếu được đại diện 

bởi luật sư, luật sư của người đó; (c) một văn bản cho biết tất cả các cơ sở của sự Phản đối, kèm theo bất 

kỳ lý lẽ pháp lý nào cho sự Phản đối đó; (d) liệu người này có định đến tòa trong Phiên Điều trần Phê 

duyệt Cuối cùng hay không, có hay không có luật sư; (e) một văn bản giải thích cơ sở của những người 

phản đối để khẳng định rằng người phản đối là thành viên của Tập thể Dàn xếp; và (f) danh sách chi tiết 

nêu bất kỳ sự phản đối nào khác do Thành viên Tập thể hoặc luật sư của người này đệ trình đối với bất 

kỳ vụ kiện tập thể nào được đệ trình tại bất kỳ tòa án nào, dù là tiểu bang hay cấp khác, ở Hoa Kỳ trong 

năm (5) năm trước. Nếu Thành viên Tập thể hoặc luật sư của người đó đã không phản đối bất kỳ vụ dàn 

xếp vụ kiện tập thể nào khác tại bất kỳ tòa án nào ở Hoa Kỳ trong năm (5) năm trước, người này cần 

khẳng định chắc chắn như vậy trong các tài liệu bằng văn bản được cung cấp liên quan đến việc Phản 

đối Thoả thuận Dàn xếp này.  Việc không bao gồm thông tin và tài liệu này có thể là cơ sở để đơn Phản 

đối của quý vị.   

Nếu quý vị gửi đơn Phản đối, quý vị có thể ra tòa, với tư cách cá nhân hoặc thông qua luật sư, tại 

Phiên điều trần Phê duyệt Cuối cùng để chỉ ra nguyên nhân tại sao vụ Dàn xếp này và Thỏa thuận này 

không nên được chấp thuận là công bằng, đầy đủ và hợp lý hoặc để phản đối bất kỳ yêu cầu nào về Phí 
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và Chi phí Luật sư hoặc Tiền thưởng Khích lệ. Các Thành viên Tập thể sẽ gửi thông báo về ý định tham 

dự hoặc phát biểu tại phiên điều trần công bằng cuối cùng cho Luật sư của Tập thể và/hoặc Quản trị viên 

Dàn xếp không muộn hơn mười bốn (14) ngày trước ngày điều trần công bằng cuối cùng. Đến lượt 

mình, Quản trị viên Dàn xếp hoặc Luật sư của Tập thể phải gửi thông báo không muộn hơn bảy (7) ngày 

trước ngày điều trần công bằng cuối cùng, cung cấp cho Tòa án danh sách Thành viên Tập thể muốn 

phát biểu tại phiên điều trần, nếu có. Hơn nữa, vì Tòa án có thể tiến hành phiên điều trần công bằng cuối 

cùng về vấn đề này thông qua Zoom, Quản trị viên Dàn xếp và/hoặc Luật sư Tập thể có trách nhiệm 

cung cấp cho các Thành viên Tập thể muốn tham dự phiên điều trần thông tin Zoom mà Thư ký sẽ phân 

phối trước phiên điều trần Nếu Tòa án tiến hành Phiên điều trần Chấp thuận Cuối cùng thông qua Zoom 

hoặc thông qua các hình thức trình diện từ xa khác, việc trình diện từ xa sẽ được coi là tương đương với 

trình diện trực tiếp, với tất cả các quyền và nghĩa vụ áp dụng cho việc trình diện trực tiếp.   

Nếu quý vị không tuân thủ các yêu cầu này, quý vị có thể được coi là đã từ bỏ mọi sự phản 

đối và có thể không được quyền phát biểu tại Phiên điều trần Phê duyệt Cuối cùng vào ngày 6 

tháng 1 năm 2023. 

 

9. Khi nào thì Tòa án sẽ Quyết định Thỏa thuận Dàn xếp có được Chấp thuận hay không? 

Tòa án sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, để xem xét có chấp thuận 

Thỏa thuận Dàn xếp hay không.  Phiên điều trần sẽ được tổ chức tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ thuộc 

Quận Trung tâm của California, trước Thẩm phán Josephine L. Staton, tại Tòa án Ronald Reagan 

Federal Business and United States, 411 W. Fourth St., Santa Ana, CA 92701, Phòng xử án 10A, Tầng 

10, hoặc thẩm phán khác do Tòa án chỉ định.  Mọi thông tin cập nhật có thể được lấy từ Trang web Dàn 

xếp hoặc trang web của Tòa án. Có thể tham dự trực tuyến; vui lòng kiểm tra Trang web Dàn xếp và 

trang web của Tòa án tại cacd.uscourts.gov để biết thêm thông tin  

Phiên điều trần được mở cho công chúng.  Ngày điều trần này có thể thay đổi mà không cần 

thông báo thêm cho quý vị. Xem trang web của vụ Dàn xếp tại www.DirectvPerezClassSettlement.com 

hoặc sổ ghi án của Tòa án trong vụ kiện này, thông qua Quyền truy cập Công khai vào Hồ sơ Điện tử 

của Tòa án (Public Access to Court Electronic Records - PACER) (http://www.pacer.gov), để biết bất kỳ 

thông tin cập nhật nào về ngày và giờ tổ chức phiên điều trần.  

 

10. Tôi Làm cách nào để Biết thêm Thông tin? 

Quý vị có thể xem nhiều tài liệu của tòa án liên quan đến vụ việc này trên Trang web của vụ Dàn 

xếp.  Quý vị có thể xem tất cả các giấy tờ được nộp trong vụ kiện này tại Tòa án, nằm ở Tòa án First 

Street U.S., Phòng xử án 8A, trên tầng 8, tọa lạc tại 350 W. 1st Street, Los Angeles, California 90012.   

Quý vị cũng có thể xem tất cả các giấy tờ được nộp trong vụ kiện này thông qua Sổ ghi án của Tòa án 

trong vụ kiện này thông qua PACER (http://www.pacer.gov). 

Quý vị có thể liên hệ với Quản trị viên Dàn xếp tại Perez và cộng sự kiện DirecTV và cộng sự, 

gửi Quản trị viên Dàn xếp, P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799 hoặc qua điện thoại theo số (866) 

606-5908 hoặc xem trang web của Quản trị viên cho vụ kiện này tại 

www.DirectvPerezClassSettlement.com. 

Quý vị cũng có thể lấy thêm thông tin bằng cách liên hệ với Luật sư Tập Thể: 

http://www.pacer.gov/


 

Quý vị có thắc mắc? Truy cập www.DirectvPerezClassSettlement.com hoặc gọi đến số (866) 606-5908 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DÀN XẾP VỤ KIỆN TẬP THỂ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

Trang 14 trên 14 
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Vui lòng không gửi bất kỳ câu hỏi nào về việc Dàn xếp hoặc Kiện tụng tới Thư ký Tòa án hoặc 

Thẩm phán. 
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