
 

 

Từ:  Quản trị viên Dàn xếp Vụ kiện Tập thể DirecTV 

Về việc:   Thông báo về việc Dàn xếp Vụ kiện Tập thể 

 

Español  中文  이메일 공지문  Thông báo qua Email 

 

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"). Tòa án đã cho phép gửi thông báo này. 

 
Tập thể Dàn xếp 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 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.” 

 

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 có tên bổ sung 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 sư 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.  

 

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.  

 

 

https://www.directvperezclasssettlement.com/translation/emailspanish.pdf
https://www.directvperezclasssettlement.com/translation/emailchinese.pdf
https://www.directvperezclasssettlement.com/translation/emailkorean.pdf
https://www.directvperezclasssettlement.com/translation/emailvietnamese.pdf


 

 

Những Điều khoản của việc Dàn xếp là gì? 

 

DIRECTV sẽ trả $9,400,000 vào Quỹ Dàn xếp. Thỏa thuận Dàn xếp quy định rằng Quỹ Dàn xếp 

sẽ được phân bổ cho các Thành viên của Tập thể, sau khi khấu trừ bất kỳ khoản phí và chi phí 

luật sư nào được Tòa án chấp thuận, chi phí thông báo và quản lý cũng như tiền thưởng khích lệ. 

Quyền lợi được trả cho mỗi Thành viên Tập thể tùy thuộc vào số tiền, nếu có, Thành viên Tập 

thể trả cho Văn phòng Luật sư Lonstein và số lượng Thành viên Tập thể cuối cùng. CLICK 

HERE để xem khoản thanh toán theo ước tính của quý vị bằng cách nhập ID duy nhất của quý vị  

và thông tin khác được yêu cầu để xác minh danh tính của quý vị.  

 

Tôi có những Lựa chọn Gì? 

 

Không làm gì cả (ngoại trừ điền vào Mẫu IRS W-9 nếu Quyền lợi Dàn xếp của quý vị là $600 

trở lên) 

 

Nếu vụ dàn xếp được Tòa án chấp thuận và Business Name không làm gì cả, doanh 

nghiệp sẽ vẫn ở trong Tập thể, sẽ đủ điều kiện để được thanh toán và tất cả các khiếu 

nại pháp lý mà doanh nghiệp có chống lại Bị đơn mà đã hoặc có thể đã được nêu ra 

trong Vụ kiện liên quan đến các cáo buộc trong Vụ kiện sẽ được giải trừ. Nếu Quyền 

lợi Dàn xếp của quý vị nhiều hơn $599, quý vị phải truy cập trang web của vụ dàn xếp 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. Để cập nhật địa chỉ 

hoặc thông tin liên hệ cho Business Name, vui lòng truy cập trang web của vụ dàn 

xếp tại www.DirectvPerezClassSettlement.com.  

 

Chọn không tham gia 

 

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 Chọn không tham gia, 

quý vị không thể phản đối Thỏa thuận Dàn xếp.  

 

Để Chọn không tham gia, quý vị phải gửi thư hoặc gửi email để yêu cầu không tham gia 

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 Không tham gia từ Thành viên Tập thể 

là một cá nhân phải có chữ ký của Thành viên Tập thể yêu cầu mình được loại trừ, 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 

http://www.directvperezclasssettlement.com/form/check/
http://www.directvperezclasssettlement.com/form/check/
https://www.directvperezclasssettlement.com/


 

 

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 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 Chọn không tham gia phải được đóng dấu bưu điện vào 

hoặc trước Thời hạn Chọn không tham gia, là ngày 11 tháng 12 năm 2022.  

 

Phản đối việc 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 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. Ngoài ra, 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 của Tập thể chịu trách nhiệm cung cấp cho các Thành viên 

Tập thể muốn tham dự phiên điều trần thông tin Zoom mà Thư ký sẽ gửi trước phiên điều 

trần. Nếu Tòa án tiến hành Phiên Điều trần Phê chuẩn Cuối cùng thông qua Zoom hoặc 

thông qua các phương 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. 

 

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. Luật sư Tập thể sẽ yêu cầu Tòa án trao cho họ số tiền lên đến 

$3,133,333.33 phí luật sư, $155,000.00 chi phí kiện tụng, và tổng cộng $80,000.00 tiền thưởng 

khích lệ cho sáu (6) chủ doanh nghiệp đã đâm đơn kiện. Phiên điều trần được mở cho công 

chúng. Quý vị có thể trình diện tại phiên điều trần, nhưng quý vị không cần phải làm thế. 

 

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 First Street Hoa Kỳ, 350 West 1st 

St., Los Angeles, CA 90012, Phòng xử án 8A, Tầng 8, hoặc thẩm phán và phòng xử án khác do 

Tòa án chỉ định. Có thể tham dự trực tuyến. 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 này, thông 

qua Quyền truy cập Công khai vào Hồ sơ Điện tử của Tòa án (Public Access to Court Electronic 

Records PACER) PACER (http://www.pacer.gov), để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào về ngày 

và giờ tổ chức phiên điều trần.  

 

Để xem Thông báo đầy đủ về vụ Dàn xếp, vui lòng truy cập trang web của Quản trị viên Dàn xếp 

tại www.DirectvPerezClassSettlement.com hoặc các liên kết bên dưới. 

 

Phiên bản bằng tiếng Việt của Thông báo Dàn xếp 

 

https://www.directvperezclasssettlement.com/
http://www.pacer.gov/
https://www.directvperezclasssettlement.com/
https://www.directvperezclasssettlement.com/translation/noticevietnamese.pdf

