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Những câu hỏi thường gặp 

 
1. Tại sao phải giải quyết cho những người yêu cầu bồi thường không công khai từ trận 
lụt tại Lạch Coyote vào Tháng 2 năm 2017?   
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara tin rằng việc giải quyết khoảng 200 đơn yêu cầu 
bồi thường đã gửi tới Sở trước đó của những người yêu cầu bồi thường không công khai sẽ 
là cách thức tiết kiệm, hiệu quả và có trách nhiệm nhất để giải quyết những yêu cầu này mà 
không phát sinh kiện tụng.  
 
2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu bồi thường cao hơn mức đề nghị?   
Với mỗi yêu cầu bồi thường gửi tới Sở có giá trị thấp hơn hoặc bằng 5000 USD, Sở Thủy Cục 
Vùng Thung Lũng Santa Clara sẽ giải quyết theo số tiền ghi trên đơn yêu cầu bồi thường của 
quý vị. Với mỗi yêu cầu bồi thường gửi tới Sở có giá trị cao hơn 5000 USD, Sở Thủy Cục 
Vùng Thung Lũng Santa Clara sẽ chi trả 5000 USD. Như vậy, cho dù số tiền yêu cầu bồi 
thường cao hơn 5000 USD, thì giá trị tối đa được thanh toán vẫn là 5000 USD. Quyết định này 
không thể thương lượng.  
 
3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu bồi thường thấp hơn mức đề nghị?  
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara sẽ giải quyết theo số tiền ghi trên đơn yêu cầu 
bồi thường đã gửi trước đây của quý vị và không quá 5000 USD.  
 
4. Tôi cần làm gì nếu chấp nhận giải pháp cho đơn yêu cầu bồi thường của mình?   
Là người yêu cầu bồi thường không công khai, quý vị sẽ được mời tham dự một trong các 
cuộc họp sẽ được lên lịch để nhận giải pháp cho đơn yêu cầu bồi thường đã đệ trình của 
mình. Hãy chuẩn bị cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ chứng minh quý vị là người nộp đơn yêu 
cầu bồi thường và tài liệu xác minh quý vị đang chiếm giữ hoặc sở hữu tài sản bị thiệt hại theo 
đơn, cũng như quý vị là người nộp đơn yêu cầu bồi thường và sẽ tuân thủ các bước thực hiện 
mà nhân viên quản lý của Sở đưa ra.   
 
5. Tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào trong tương lai đối với Sở 
Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara nếu chấp nhận giải pháp này phải không? 
Đúng. Quý vị sẽ phải ký vào giấy nhượng lại vĩnh viễn từ bỏ mọi khoản tiền hoặc yêu cầu bồi 
thường bổ sung đối với Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara liên quan đến trận lụt tại 
Lạch Coyote năm 2017.   
 
6. Bạn cùng phòng/cha mẹ/con tôi cũng gửi đơn yêu cầu bồi thường. Giải pháp này có 
giới hạn cho một hộ gia đình hoặc một thành viên trong gia đình không?  
Không. Giải pháp này sẽ áp dụng cho từng đơn yêu cầu bồi thường đã gửi tới Sở Thủy Cục 
Vùng Thung Lũng Santa Clara.  Giải pháp cho từng đơn yêu cầu bồi thường nộp trước đó đã 
được trình bày trong câu hỏi số 2 trên đây. Chỉ những yêu cầu bồi thường đã nộp trước đó 
mới được giải quyết, bất luận số người được xác định trong đơn này.   
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7. Tôi đã gửi đơn yêu cầu bồi thường nhưng sau đó lại phát hiện thêm những thiệt hại 
khác. Tôi có thể chỉnh sửa đơn của mình để bổ sung những thiệt hại này không? 
Không. Thời gian nộp đơn đã kết thúc. 
 
8. Nếu tôi quyết định không chấp nhận giải pháp, tôi có thể đệ đơn kiện không?  
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara không đưa ra lời khuyên về pháp lý. Quý vị nên 
liên hệ với luật sư, hoặc cách khác là một tổ chức tự lực.   
 
9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hủy đơn kiện và chấp nhận giải pháp cho đơn yêu cầu bồi 
thường của mình?  
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara không đưa ra lời khuyên về pháp lý. Quý vị nên 
liên hệ với luật sư của mình, hoặc cách khác là một tổ chức tự lực.   
 
10. Với giải pháp này, có phải Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara đang thừa 
nhận rằng đã mắc sai lầm?  
Không.  
 
11. Tôi sẽ nhận bồi thường theo giải pháp này bằng cách nào và mất bao lâu?   
Nhân viên quản lý bồi thường của Sở sẽ cung cấp một ngân phiếu cho người đã đệ đơn yêu 
cầu bồi thường trước đó vào ngày diễn ra cuộc họp về giải pháp theo lịch sau khi quý vị ký 
vào giấy nhượng lại như đã đề cập ở câu hỏi số năm trên đây.   
 
12. Nếu có bất đồng về giải pháp, ai sẽ là trung gian hòa giải cho đơn yêu cầu bồi 
thường của tôi?   
Đây là giải pháp không thể thương lượng. Sẽ không có trung gian hòa giải hoặc thảo luận liên 
quan đến giá trị của yêu cầu bồi thường.  
 
13. Nếu tôi cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác thì sao?   
Sẽ có phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt trong các cuộc họp để hỗ trợ quý vị.   
 
14. Nếu có câu hỏi khác, tôi có thể liên hệ với ai?  
Sedgwick 
Alan Neal, Nhân viên tính toán tổn thất chung quốc Gia 
916-472-3152 
2281 Lava Ridge Ct.   
Roseville, CA  95661 
 
15. Tôi có bao nhiêu thời gian để quyết định việc chấp nhận giải pháp? 
Quý vị có thể đến bất kỳ cuộc họp nào theo kế hoạch và tham gia vào quá trình triển khai. 
Những cuộc họp này vẫn chưa có lịch cụ thể. 
 
16. Ai sẽ liên hệ với tôi để bắt đầu giải quyết? 
Sedgwick sẽ liên hệ với những người yêu cầu bồi thường không công khai và sẽ cung cấp 
ngày và thời gian họp về giải pháp.   
 


