
 

1*1*1********SAMPLE******* 
John Q. Sample 
123 Anywhere St. 
Anywhere, US 12345-6789 

 

Re: Ang iyong habol na nauugnay sa sunog sa refinery ng Chevron noong 2012  

Minamahal na [Pagbati sa Nagsasakdal]: 

Natanggap mo ang liham na ito dahil inarkila mo ang [Law Firm] bilang tagapayo at naghain ka ng kaso 
laban sa Chevron tungkol sa sunog noong Agosto 6, 2012 sa refinery ng Chevron sa Richmond. Ilang libong 
kaso ang naihain, at ipinagsama-sama ang lahat ng ito sa iisang pagkilos. Ang mga kumakatawang abogado 
ay nakakuha ng kasunduan sa Chevron para sa iisang resolusyon ng lahat ng habol. Itinalaga ako ng 
nangangasiwang hukom bilang Special Master upang pamahalaan ang inaprubahang proseso ng resolusyon. 

Upang lumahok sa resolusyon at makatanggap ng bayad, dapat ka lang lumagda ng form ng 
Kasunduan sa Release ng Resolusyon online sa website sa ibaba. Kapag na-access mo ang form, ipo-
prompt kang ilagay ang iyong PIN number (sa ibaba) at petsa ng kapanganakan. Kapag natapos na ito, 
bibigyan ka ng kumpirmasyon at pagkatapos ay ituturing ka na bilang isang lumalahok na nagsasakdal. 

Website ng Resolusyon: www.RichmondRefineryFire.com 
PIN#: [PIN] 
Deadline sa Pagkumpleto ng Release: Nobyembre 15, 2019 

Kapag nalagdaan na ang lahat ng release, pagpapasyahan ko ang gantimpala batay sa impormasyon, mga ulat 
ng eksperto, at 
batas.  Kung sa tingin mo ay napinsala ka sa paraang naiiba sa pagkapinsala ng iba, dapat kang makipag-
ugnayan sa 
iyong abogado upang talakayin ang proseso sa pagbibigay ng karagdagang impormasyong isasaalang-alang.  

Kung mayroon kang mga karaniwang tanong tungkol sa proseso ng resolusyon, bisitahin ang website, 
sumangguni sa nakalakip na Mga Sagot sa Mga Madalas Itanong, o tumawag sa 833-239-8635. Para sa mga 
legal na tanong, makipag-ugnayan sa iyong abogado. 

Nakipag-usap ako sa mga kumakatawang abogado at naniniwala silang ito ang pinakamainam na 
posibleng resulta para sa mga nagsasakdal sa kasong ito. Nagbibigay-daan sa iyo ang framework ng 
resolusyon na makatanggap ng partikular na halaga ng bayad. 
Mariing ipinapayo sa iyo ng [Law Firm] na lumahok sa resolusyong ito.      

May karapatan ang bawat nagsasakdal na piliing hindi lumahok sa resolusyon at ipagpatuloy ang 
kanyang habol sa hukuman. Ang deadline upang abisuhan ang iyong abogado na hindi mo gustong 
maisama ay sa Nobyembre 15, 2019. Kung ang iyong abogado ay hindi maghahain ng apela na nagsasaad na 
hindi mo gustong lumahok sa resolusyon, patuloy kang maisasama rito lagdaan mo man ang form ng 
Kasunduan sa Release ng Resolusyon o hindi.                     

Taos-puso, 

Daniel J. Balhoff 
Daniel J. Balhoff 
Special Master 

Setyembre 05, 2019 


