Thông Báo Đề Nghị Về Việc Thỏa Thuận Dàn Xếp và Phiên Điều Trần Công Bằng đối
với vụT.R. kiện Quigley, Số C09-1677 – TSZ, một Vụ Kiện về Các Dịch Vụ Chăm Sóc
Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Sâu Tại Nhà và Cộng Đồng dành cho Trẻ Em và Thanh
Niên
T.R. và những người khác kiện Kevin Quigley và Dorothy Teeter, Số C09-1677 – TSZ
(“T.R.”), liên quan đến quyền sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu
tại nhà và cộng đồng dành cho trẻ em và thanh niên có bảo hiểm thông qua Medicaid. Các
bên đã đạt được sự thỏa thuận trong vụ kiện để gia tăng quyền sử dụng việc điều phối dịch vụ
chăm sóc chuyên sâu, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại nhà và cộng đồng, và sự ổn
định và cơn khủng hoảng dễ biến động, khắp tiểu bang đối với thanh niên hội đủ điều kiện
hưởng Medicaid có nhu cầu y tế về các dịch vụ này. Các dịch vụ này sẽ được thực hiện theo
từng giai đoạn trong thời gian năm năm. Các bên đã có tên trong thỏa thuận này đối với Tòa
đã chấp thuận sơ bộ thỏa thuận này. Quý vị hiện có cơ hội xem xét lại thỏa thuận này cho
chính mình và cho tòa án biết những gì quý vị nghĩ về thỏa thuận này.
Tòa sẽ tổ chức một phiên điều trần công bằng. Trong phiên điều trần này, Tòa sẽ xem xét
các ý kiến tòa nhận được từ những người quan tâm đến thỏa thuận này. Sau đó Tòa sẽ thực
hiện một chung quyết xem thỏa thuận này có công bằng, hợp lý và đầy đủ hay không.
Vụ kiện T.R. là một vụ kiện tập thể. Trong một vụ kiện tập thể, vài cá nhân đại diện cho
nhiều người (được gọi là “tập thể”) có cùng các vấn đề pháp lý. Vụ kiện đã được mười thanh
niên đệ đơn vào năm 2009 (được gọi là “các đại diện tập thể”). Mỗi người họ đã hội đủ điều
kiện hưởng Medicaid và đã trải qua bệnh tâm thần. Vào Tháng Bảy, 2010, Tòa đã phán
quyết kết quả của vụ kiện sẽ áp dụng cho mỗi người trong tập thể này. Khi Tòa đã thực hiện
quyết định này, nó đã định nghĩa các thành viên tập thể là tất cả những người dưới 21 tuổi
hiện nay hoặc trong tương lai (1) đáp ứng hoặc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn hội đủ điều kiện tài
chánh Medicaid của Tiểu Bang Washington; (2) bị tình trạng hoặc bệnh tâm thần do một bác
sĩ chuyên chữa bệnh được cấp phép đã xác định, hoặc đã được bác sĩ như vậy tầm soát hoặc
thẩm định, có thể đã được xác định để xem có bị tình trạng hoặc bệnh tâm thần hay không;
(3) bị suy yếu chức năng, can thiệp hoặc hạn chế đáng kể khả năng thực hiện chức năng trong
môi trường gia đình, trường học hoặc cộng đồng; và dành cho (4) những người hưởng các
dịch vụ chăm sóc chuyên sâu tại nhà và cộng đồng có thể bao trả theo Medicaid đã được một
bác sĩ được cấp phép đề nghị. Do đó, nguyên đơn trong vụ kiện này đều là tất cả những
người đáp ứng việc định nghĩa tập thể, bao gồm các đại diện tập thể.
Các thành viên của tập thể nguyên đơn được năm công ty luật đại diện. Các công ty luật này
là Ban Đặc Trách Quyền Của Người Khuyết Tật Washington, Trung Tâm Quốc Gia về Luật
Thanh Niên, Chương Trình Quốc Gia Về Luật Sức Khỏe, Trung Tâm Cố Vấn Trí Tuệ Thanh
Niên, và công ty luật Perkins Coie, LLP. Tòa đã tái xét các phẩm chất và kinh nghiệm của
những công ty này. Sau đó Tòa đã chỉ định họ là các luật sư đại diện cho tập thể. Các bị đơn
là Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tiểu Bang
Washington.
Mục đích của Thỏa Thuận Dàn Xếp là để gia tăng quyền sử dụng dành cho các thành viên tập
thể về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu tại nhà và cộng đồng được
Medicaid tài trợ. Các dịch vụ này sẽ được gọi là Dịch Vụ Chuyên Sâu được Chăm Sóc Tổng
Thể (“WISe”). Tuy nhiên, các dịch vụ này sẽ không hiện có ngay cho tất cả thành viên tập
thể. Theo Thỏa Thuận Dàn Xếp, nó có thể thực hiện chỉ cần năm năm để gia tăng khả năng
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dịch vụ nhằm cung cấp tất cả dịch vụ cho mỗi người hội đủ điều kiện khắp tiểu bang. Khi
các điều khoản của thỏa thuận được thực hiện, Thỏa Thuận Dàn Xếp quy định rằng tất cả
thành viên tập thể hội đủ điều kiện sẽ nhận đúng lúc các dịch vụ WISe là nhu cầu y tế cần
thiết.
Thỏa Thuận Dàn Xếp có ba phần cơ bản.
(1) Các Mục Tiêu
Hai mục tiêu cung cấp cơ cấu và hướng dẫn về kế hoạch dàn xếp. Chúng giúp giải thích tất
cả các phần của Thỏa Thuận Dàn Xếp, bao gồm các cam kết và tiêu chuẩn kết thúc. Chúng
hướng dẫn quá trình phát triển tương lai của hệ thống chuyển giao dịch vụ.
(2) Các Cam Kết
Các cam kết là các khoản mục hoặc hành động mà Bị Đơn sẽ thực hiện để phát triển và
chuyển giao dịch vụ WISe. Các cam kết này được liệt kê trong Thỏa Thuận Dàn Xếp và
được mô tả nhiều hơn trong một Kế Hoạch Thực Hiện. Bị Đơn đã cam đoan đáp ứng các
cam kết này trong suốt thời gian vụ kiện giữ nguyên trước tòa.
(3) Tiêu Chuẩn Kết Thúc
Tiêu Chuẩn Kết Thúc là các khoản mục hoặc kết quả mà Tòa sẽ sử dụng để quyết định xem
Bị Đơn đã có thực hiện đủ để cho vụ kiện được bác bỏ hay không. Bị Đơn không cần phải
thực hiện hoàn toàn mọi việc. Họ phải cho tòa thấy họ đã “tuân thủ đáng kể” về tiêu chuẩn
kết thúc được yêu cầu. Nếu họ có thể tỏ rõ điều này, vụ kiện sẽ kết thúc.
I. Các Mục Tiêu
Mục tiêu chính của Thỏa Thuận Dàn Xếp là để nhận dạng, tầm soát và thẩm định có thể xảy
ra với các thành viên tập thể, và cung cấp các dịch vụ WISe cho các thành viên tập thể hội đủ
điều kiện cần chúng. Thỏa Thuận Dàn Xếp có các mục tiêu quan trọng khác.







WISe sẽ được cung cấp khắp tiểu bang. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp đúng
lúc. Sẽ có đủ các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu. Các dịch vụ sẽ được chuyển giao một
cách hiệu quả, và tính hiệu quả sẽ được đánh giá theo bằng chứng. Các dịch vụ sẽ
được định rõ cho các nhu cầu của mỗi thành viên tập thể. Các dịch vụ sẽ thích hợp
với mô hình của chương trình WISe. Việc chuyển giao các dịch vụ sẽ thực hiện theo
luật lệ và quy định Medicaid của tiểu bang và liên bang.
Các thành viên tập thể bị từ chối các dịch vụ sẽ được cho biết họ có quyền kháng cáo,
và có thể có một phiên điều trần trước khi xét xử công bằng.
Các cơ quan phục vụ trẻ em và nhà cung cấp sẽ điều phối cấp dưỡng mà họ cung cấp
cho các thành viên tập thể. Việc này sẽ cải thiện tính hiệu quả của các dịch vụ và cải
thiện kết quả cho các gia đình và thanh niên. Việc điều phối sẽ giảm bớt sự phân
mảnh các dịch vụ cho các thành viên tập thể, tránh tình trạng nhân đôi và lãng phí, và
giảm bớt chi phí;
Sẽ có chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện và cố vấn của các nhà cung cấp,
thanh niên và gia đình họ.
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Các cơ quan phục vụ trẻ em, thanh niên và gia đình, và những người khác sẽ cùng
làm việc với nhau để quyết định các thay đổi được thực hiện như thế nào trong Thỏa
Thuận Dàn Xếp. Việc này được gọi là “cơ cấu quản trị” của Thỏa Thuận Dàn Xếp.
Thỏa Thuận Dàn Xếp sẽ đem đến các thay đổi sẽ giảm bớt tình trạng nằm viện và gởi
nuôi ngoài nhà.
Quyền sử dụng dịch vụ WISe theo Thỏa Thuận Dàn Xếp sẽ giúp giữ an toàn cho trẻ
em, ở nhà , và trong trường học đang được tiến hành;tránh phạm pháp; đẩy mạnh sự
phát triển của thanh niên; và tối ưu tiềm năng của các thành viên tập thể để trở thành
những người lớn khỏe mạnh và độc lập.

II. Các Cam Kết
Thỏa Thuận Dàn Xếp yêu cầu Bị Đơn tuân thủ đáng kể về một loạt cam kết chi tiết. Các
Cam Kết và thời hạn có thể đem thi hành bởi Thẩm Phán cho đến khi vụ kiện chấm dứt và
được bãi bỏ. Các thời hạn này có thể được thay đổi nếu Bị Đơn, Nguyên Đơn và Thẩm Phán
đồng ý.
Các Cam Kết chính bao gồm:
A.

Quyền Sử Dụng WISe và Chuyển Giao Dịch Vụ

Bị Đơn đồng ý cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần được Medicaid bao trả sau đây cho
các thành viên tập thể: (1) Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyên Sâu, (2) Các Dịch Vụ
Chăm Sóc Chuyên Sâu Tại Nhà và Cộng Đồng, và (3) Các Dịch Vụ Can Thiệp và Ổn Định
Cơn Khủng Hoảng Dễ Biến Đổi. Ba loại dịch vụ này được gọi là WISe. WISe là chữ viết tắt
của “Các Dịch Vụ Chuyên Sâu có Chăm Sóc Tổng Thể.” Việc mô tả chi tiết các dịch vụ này
hiện có ở Phụ Lục A của toàn bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp.
Các Dịch Vụ Trong Năm Tài Chánh 2014 Của Tiểu Bang và Các Dịch Vụ cho
Nguyên Đơn Được Định Rõ
Vào Tháng Một, 2014, Bị Đơn sẽ bắt đầu chuyển tiếp những người nhận các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu hiện có sang WISe. Việc này sẽ được thực hiện tại các địa
điểm nơi có đủ các dịch vụ và tiền tài trợ để đáp ứng nhu cầu.
B.

C.
Phát Triển và Huấn Luyện Nguồn Lực
Bị Đơn sẽ thành lập một nhóm để tìm kiếm và huấn luyện các nhà cung cấp dịch vụ WISe.
Nhóm này sẽ hoạt động độc lập từ tiểu bang. Nhóm sẽ được thanh niên và gia đình, các cơ
quan tiểu bang, và trường đại học đối tác đồng lãnh đạo. Nhóm sẽ phát triển các chương
trình đào tạo có thể duy trì liên tục. Các chương trình đào tạo sẽ bao gồm việc trợ giúp giáo
dục, huấn luyện, cố vấn, và kỹ thuật cho các cơ quan khi cung cấp WISe. Các chương trình
đào tạo sẽ được cung cấp cho địa phương và khắp tiểu bang. Các chương trình đào tạo sẽ
giúp nhà cung cấp dịch vụ WISe đáp ứng các tiêu chuẩn phẩm chất.
D.
Thủ Tục Xét Xử Công Bằng dành cho Các Thành Viên Tập Thể
Các thành viên tập thể có quyền phản đối các quyết định về dịch vụ của họ. Nếu họ phản
đối, họ sẽ bắt đầu một phiên điều trần. Tại phiên điều trần, một cá nhân công bằng sẽ ra
quyết định. Việc này được gọi là thủ tục xét xử công bằng. Bị Đơn sẽ yêu cầu rằng Các
Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Bệnh Nhân Nội Trú Được Chi Trả Trước (PIHPs) (cũng
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được biết đến như là Các Mạng Lưới Hỗ Trợ Khu Vực), hãy cho các thành viên tập thể biết
về quyền của họ về thủ tục xét xử công bằng. Mạng lưới PIHP sẽ thực hiện việc này bằng
cách gởi một Thông Báo Hành Động. Thông báo này sẽ cung cấp cho các thành viên tập thể
các quyền về thủ tục xét xử công bằng của họ vào bất kỳ lúc nào mà một PIHP từ chối, chấm
dứt hoặc giảm bớt các dịch vụ, hoặc các thành viên tập thể không đồng ý về các khuyến nghị
điều trị đặc biệt. Bị Đơn sẽ mô tả các thông báo này và việc bảo vệ thủ tục xét xử công bằng
theo quy định tiểu bang.
E.
Quản Trị & Cộng Tác
Thỏa Thuận Dàn Xếp sẽ gia tăng vai trò của gia đình và thanh niên bằng cách ra quyết định
về cách thức chuyển giao các dịch vụ WISe. Bị Đơn sẽ mời gia đình, thanh niên và các đại
diện cộng đồng địa phương gia nhập vào các nhóm quản trị vùng. Các nhóm này được gọi là
Các Nhóm Bàn Tròn Bao Gồm Gia Đình, Thanh Niên và Đối Tác Của Hệ Thống (FYSPRT).
Họ sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào theo cách quản lý và chuyển giao các dịch vụ.
Bị Đơn cũng sẽ có các thỏa thuận với những cơ quan phục vụ thanh niên khắp tiểu bang. Các
cơ quan này bao gồm cơ quan DSHS và HCA. Các thỏa thuận sẽ yêu cầu sự cộng tác và điều
phối dịch vụ chăm sóc cho các thành viên tập thể. Khi thanh niên nhận được dịch vụ WISe,
họ sẽ có một Nhóm Trẻ Em và Gia Đình bàn thảo về các nhu cầu điều trị. Nếu thanh niên
được phục vụ bởi nhiều cơ quan, các đại diện vùng và địa phương từ các cơ quan đó sẽ được
mời tham gia vào Các Nhóm Trẻ Em và Gia Đình. Các nguồn tài trợ cũng sẽ được điều phối
tốt hơn.
Bị Đơn sẽ thu thập dữ liệu về các dịch vụ được cung cấp. Bị Đơn và FYSPRTs sẽ sử dụng
dữ liệu này để giúp ra quyết định về cách cải thiện các dịch vụ.
F.
Quản Lý Phẩm Chất
Bị Đơn sẽ triển khai một Chương Trình Bảo Đảm Phẩm Chất (QAP). Họ sẽ nhận được dữ
liệu đầu vào từ các luật sư và các bên có liên quan mật thiết của Bị Đơn. Chương trình QAP
sẽ mô tả cách phát triển các công cụ và hoạt động bảo đảm phẩm chất theo Thỏa Thuận này.
QAP có thể chồng chéo với các hệ thống, chương trình, và hoạt động bảo đảm phẩm chất
hiện có khác. QAP sẽ đánh giá việc thực hiện và tiến bộ nhằm mục đích đáp ứng Các Cam
Kết trong Thỏa Thuận Dàn Xếp.
Bị Đơn sẽ đánh giá số trẻ em được nhận dạng, tầm soát, thẩm định và chuyển đến WISe. Bị
Đơn sẽ cung cấp thông tin này công khai qua tiến trình thực hiện của Thỏa Thuận Dàn Xếp.
QAP sẽ được hoàn tất và chấp nhận trong vòng một năm kể từ ngày Thỏa Thuận Dàn Xếp
được chấp thuận.
G.
Kế Hoạch và Quy Trình Thực Hiện
Bị Đơn sẽ hoàn tất một Kế Hoạch Thực Hiện trong vòng sáu tháng kể từ khi tòa chấp thuận
sau cùng về Thỏa Thuận Dàn Xếp. Bị Đơn sẽ sử dụng Cơ Cấu Quản Trị được mô tả trên đây
để phát triển Kế Hoạch Thực Hiện. Cơ cấu này bao gồm việc sử dụng dữ liệu đầu vào của
FYSPRTs. Các luật sư đại diện cho Nguyên Đơn cũng sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào. Bị Đơn
sẽ đệ trình Kế Hoạch Thực Hiện hoàn tất cho Tòa để được chấp thuận. Thẩm Phán chỉ sẽ
chấp thuận kế hoạch nếu Thẩm Phán thấy kế hoạch này là hợp lý.
Bắt đầu Ngày 15 Tháng Mười Một, 2014, Bị Đơn sẽ cung cấp một báo cáo thường niên cho
Thẩm Phán, Nguyên Đơn, và công chúng. Báo cáo này sẽ mô tả quy trình của Bị Đơn để đáp
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ứng các yêu cầu bắt buộc của họ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp. Báo cáo sẽ bao gồm các thành
quả và nhiệm vụ còn lại. Báo cáo sẽ nhận biết các vấn đề tiềm năng hoặc thực sự. Báo cáo
cũng sẽ bao gồm một mô tả của những gì là đang được thực hiện để giải quyết các vấn đề đã
nhận biết.
III. Thủ Tục và Tiêu Chuẩn Kết Thúc
Các bên dự kiến Bị Đơn sẽ hoàn tất việc thực hiện Thỏa Thuận Dàn Xếp vào hoặc vào
khoảng Ngày 30 Tháng Sáu, 2018. Tất cả yêu cầu bắt buộc theo thỏa thuận sẽ chấm dứt nếu
Bị Đơn cho thấy họ đang tuân thủ đáng kể về tiêu chuẩn kết thúc. Tiêu chuẩn kết thúc chỉ là
các biện pháp đánh giá có thể cho thấy tiểu bang Washington đã đáp ứng các yêu cầu bắt
buộc, và do đó, cho phép Thẩm Phán bác bỏ vụ kiện. Nếu tiểu bang Washington tuân thủ
đáng kể, vụ kiện sẽ được bác bỏ. Có các tiêu chuẩn kết thúc chi tiết dành cho các lĩnh vực có
chủ đề sau đây:






Quyền Sử Dụng WISe và Chuyển Giao Dịch Vụ;
Bảo Vệ Quy Trình Xét Xử Công Bằng;
Cộng Tác và Quản Trị Hệ Thống;
Kế Hoạch Thực Hiện; và
Quản Lý Phẩm Chất

IV. Luật Sư Của Nguyên Đơn Có Quyền Sử Dụng Thông Tin
Các luật sư của Nguyên Đơn sẽ giám sát việc thực hiện Thỏa Thuận này. Họ sẽ có quyền sử
dụng thông tin về quy trình của Bị Cáo. Nguyên Đơn có thể cần thông tin bổ sung mà họ hiện
không có theo Thỏa Thuận. Nếu việc đó xảy ra, họ có thể yêu cầu thông tin đó; nhưng họ phải
đưa ra lý do về việc yêu cầu thông tin. Nếu các luật sư của Nguyên Đơn tìm kiếm thông tin
mật có trong hồ sơ của các cá nhân thành viên tập thể, họ phải xin được giấy tiết lộ thông tin từ
thành viên tập thể đó hoặc một đại diện được ủy quyền. Nếu họ không thể nhận được giấy tiết
lộ, các luật sư của Nguyên Đơn có thể tìm kiếm một lệnh từ Thẩm Phán để tiết lộ thông tin
V. Lệ phí và chi phí luật sư.
Tùy theo sự chấp thuận của Tòa, Bị Đơn đã đồng ý chi trả cho các luật sư của Nguyên Đơn là
Ba Triệu Một Trăm Ngàn Đô La ($3,100,000.00) về các lệ phí và chi phí luật sư. Thông tin
chi tiết về công việc các luật sư của Nguyên Đơn đã thực hiện và các chi phí đã chi trả có thể
được tìm thấy trong Thư Báo Hỗ Trợ Lệ Phí và Chi Phí tại:
http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental -health
Để nhận được một bản sao Thư Báo Hỗ Trợ Lệ Phí và Chi Phí và các chứng từ hỗ trợ, hoặc
có thắc mắc về lệ phí hoặc chi phí, hãy gọi điện đường dây miễn phí hoặc gởi thư
đến Disability Rights Washington:
1-800-562-2702
Disability Rights Washington
315 5th Ave S. Suite 850
Seattle, WA 98104
TRLawsuit@dr-wa.org
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VI. Thông Tin Bổ Sung và Phiên Điều Trần Công Bằng
Đây chỉ là một bản tóm tắt Thỏa Thuận Dàn Xếp. Nếu quý vị muốn biết thêm về Thỏa
Thuận Dàn Xếp hoặc chia sẻ các ý kiến của quý vị với Thẩm Phán, quý vị sẽ có nhiều lựa
chọn.
Đọc toàn bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp. Nếu quý vị hoặc một người nào đó quý vị biết có thể là
một thành viên tập thể, hãy biết thêm về các quyền của quý vị tại:
http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health
Ở đó, quý vị sẽ tìm thấy thông tin bổ sung. Trang mạng này bao gồm một bản sao Thỏa
Thuận Dàn Xếp đầy đủ được đề nghị. Nó cũng bao gồm các tài liệu mô tả các dịch vụ WISe
và cách sử dụng các dịch vụ đó.
Tham dự các cuộc hội thảo video và các phiên thông tin. Quý vị có thể xem các cuộc hội
thảo video về Thỏa Thuận Dàn Xếp này ở nhiều địa điểm khác nhau khắp tiểu bang trong vài
tháng tới. Cũng sẽ có hai buổi trình bày trực tiếp mà quý vị có thể tham dự. Để biết thêm
thông tin về ngày giờ và địa điểm, hãy truy cập:
http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health
Hỏi các câu hỏi. Thỏa Thuận Dàn Xếp là thông tin dài và đầy đủ chi tiết. Cơ Quan Đặc
Trách Quyền Của Người Khuyết Tật Washington (DRW) hiện có để trả lời các câu hỏi của
quý vị. DRW là một trong các tổ chức phục vụ như là các luật sư đại diện cho các thành viên
tập thể. Bàn thảo với DRW không tính quý vị bất kỳ khoản tiền nào. Quý vị có thể gọi cho
họ theo đường dây miễn phí tại 1-800-562-2702.
Đệ trình các ý kiến của quý vị cho DRW hoặc Tòa. Bất kỳ người nào muốn bình luận về
Thỏa Thuận Dàn Xếp, hoặc dành cho hoặc dựa vào thỏa thuận, có thể thực hiện như vậy bằng
cách đệ trình các ý kiến bằng văn bản qua thư, e-mail hoặc các phương tiện khác.
Đệ trình các ý kiến cho Ban Đặc Trách Quyền Của Người Khuyết Tật Washington tại:
Disability Rights Washington
315 5th Ave. S., Suite 850
Seattle, WA 98104
TRLawsuit@dr-wa.org
Bất kỳ ý kiến nào được nhận bởi DRW, hoặc bất kỳ luật sư tập thể nào được liệt kê trong vụ
kiện này, sẽ được cung cấp cho Tòa.
Các báo cáo này cũng có thể được cung cấp trực tiếp đến Thẩm Phán Danh Dự, Thomas
Zilly. Các ý kiến bằng văn bản phải được nhận bởi Thẩm Phán không trễ hơn
_______________. Đệ trình các ý kiến đến tòa tại:
Office of the Clerk of the Court
United States District Court for the Western District of Washington, Seattle
700 Stewart Street
Seattle, WA 98101
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Tham dự phiên điều trần công bằng. Các ý kiến miệng có thể được thực hiện tại phiên điều
trần công bằng sẽ được tổ chức tại Seattle vào Thứ Năm, Ngày 19 Tháng Mười Hai 2013 lúc
10:00 giờ sáng.
Địa chỉ tham dự phiên điều trần là:
Courtroom of the Honorable Thomas S. Zilly
United States District Court for the Western District of Washington, Seattle
700 Stewart Street, Floor 15
Seattle, WA 98101
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