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 محكمة مقاطعة الواليات المتحدة 
 للمنطقة الوسطى في والية فلوريدا

 شعبة أورالندو
 

 فينيروس وآخرون ضد آفيس بدجيت وآخرون،  

 cv-921-CEM-GJK-6:13القضية رقم  

 
 إخطار مهم بتسوية الدعوى الجماعية

 
 صرحت محكمة بهذا اإلخطار.
 هذا ليس التماًسا من محاٍم.

 ال تتم مقاضاتك. 
 

 يُرجى قراءة هذا اإلخطار بعناية 
 

قضية   في  تسوية  إلى  التوصل  وآخرون   هيذرتم  ذ.م.م  رينتال  كار  بدجيت  آفيس  ضد  وآخرون  رقم فينيروس  القضية   ، 
 6:13-cv-921-CEM-GJK  :التسوية؛  1. يشرح هذا اإلخطار المجموعة؛  2( شروط  تقديم 3( من هم أعضاء  ( كيفية 

 ( كيفية الحصول على مزيٍد من المعلومات حول التسوية.  5راض على التسوية؛ ( كيفية االعت4مطالبة بالدفع؛ 
 

ربما تكون قد تلقيت سابقًا إخطاًرا في هذه الدعوى. أنت تتلقى هذا اإلخطار ألن الطرفين قد توصال اآلن إلى اتفاق تسوية في  
 يم مطالبة في الوقت المناسب.القضية، مما يمنح أعضاء مجموعة التسوية الحق في الحصول على دفعة عند تقد

 
 المساعدة متاحة لمساعدتك على فهم هذا اإلخطار.  

للحصول على مزيٍد من المعلومات. يمكنك أيًضا االتصال بمحامي المجموعة    1999-637-855-1اتصل على الرقم المجاني
 على معلومات االتصال المدرجة في هذا اإلخطار. 

 
 

 الجماعية؟ما هي الدعوى 
 

الدعوى الجماعية هي دعوى قضائية يرفع فيها فرد واحد أو أكثر المطالبات نيابة عن أشخاص أو كيانات أخرى. يُشار إلى 
هؤالء األشخاص أو الكيانات باسم "المجموعة" أو "أعضاء المجموعة". في أي دعوى جماعية معتمدة، تحل المحكمة بعض  

اعات لجميع أعضاء المجموعة في دعوى واحدة، باستثناء األشخاص أو الكيانات التي  القضايا و/أو المطالبات القانونية و/أو الدف
 تطلب استبعادهم من المجموعة في الوقت المناسب.  

 
 ما هو موضوع هذه الدعوى الجماعية؟ 

 
)يُشار   تحل التسوية دعوى قضائية تدعي أن شركة آفيس بدجيت كار رينتالز ذ.م.م وشركة بدجيت رينت أيه كار سيستم إنك

إليهما معًا باسم "آفيس بدجيت"( قد انتهكتا عقود اإليجار الخاصة بهما من خالل عدم شراء بوليصة تأمين مسؤولية تكميلي  
المواطنين  غير  من  ألفراد  إنشورانس  أميركان  آيس  شركة  من  أمريكي  دوالر  مليون  بقيمة  التكميلي"(  المسؤولية  )"تأمين 

. زعم  2015ديسمبر    31حتى    2008يونيو    12فلوريدا بموجب قسيمة مدفوعة مسبقًا بعد  األمريكيين استأجروا سيارة في  
المدعي أن شركة آفيس بدجيت قد أبرمت عقود إيجار وافقت بموجبها على شراء بوليصة تأمين مسؤولية تكميلي بقيمة مليون  

بذلك. تؤكد شركة آفيس بدجيت   بعدم القيامدوالر أمريكي من شركة آيس نيابة عن أعضاء مجموعة التسوية، وانتهكت العقود  
أنها امتثلت لشروط عقود اإليجار وقانون فلوريدا ونفت أنها تصرفت بشكل غير مشروع أو غير قانوني وواصلت رفض جميع 

 االدعاءات الجوهرية.  
 

ت تتلقى هذا اإلخطار ألنه تم  تم اعتماد هذه القضية سابقًا كدعوى جماعية. ربما تكون قد تلقيت إخطاًرا بشهادة المجموعة. أن 
 التوصل إلى تسوية للقضية بين المدعين، الذين يتصرفون نيابة عن المجموعة، وشركة آفيس بدجيت. 
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 ستعقد مح 

 
 ستجري محكمة المقاطعة جلسة  استماع عادلة في 10 نوفمبر 2022 لتقرير ما إذا  كانت ستمنح الموافقة  النهائية للتسوية 

 .المقترحة
 

 شروط التسوية
 

 وكجزء من التسوية، وافقت شركة آفيس بدجيت على:  
 

دوالر أمريكي على األقل لكل يوم إيجار،    6.51مطالبات صالحة مبلغ  الدفع ألعضاء مجموعة التسوية الذين يقدمون   .1
دوالر أمريكي   33,956,613.00باإلضافة إلى الفائدة المطبقة قبل الحكم، والتي تصل إلى المنافع المتاحة البالغة  

ر )اإليجارات(  دوالر أمريكي باإلضافة إلى الفائدة منذ تاريخ اإليجا  87.32للمجموعة، بمتوسط حجم مطالبة يبلغ  
لكل عضو في مجموعة التسوية، على الرغم من أن دفع المطالبة الفعلية ألعضاء مجموعة التسوية الفردية يعتمد على  

 طول مدة اإليجار )اإليجارات( الخاصة بعضو مجموعة التسوية؛ 
مدفوعات إلى أعضاء مجموعة  إذا كانت هناك أموال لم تتم المطالبة بها بعد تقديم جميع المطالبات الصالحة، زيادة ال .2

دوالر أمريكي لكل يوم إيجار حتى    6.51التسوية المؤهلين الذين يقدمون مطالبات صالحة في الوقت المناسب من  
 دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة المطبقة قبل الحكم؛   7.46

مبلغ   .3 الم  33,956,613.00كجزء من  أتعاب  أي  دفع  أمريكي،  تحفيزية دوالر  المحاماة ومكافآت  وتكاليف  حاماة 
للمدعي المحدد ومحامي المجموعة، إذا وافقت المحكمة على ذلك، والتي لن تقلل من أي مدفوعات مقدمة إلى أعضاء  
مجموعة التسوية، ما لم تكن المطالبات الصالحة والتكاليف اإلدارية وأتعاب المحاماة والتكاليف المعتمدة من المحكمة  

 دوالر أمريكي.   33,956,613.00الخدمة المعتمدة من المحكمة مجتمعةً مبلغًا يتجاوز  وجائزة
 

وفي المقابل، يوافق المدعي وأعضاء المجموعة، الذين ال يشملون أي شخص طلب االنسحاب من المجموعة من قبل بعد تلقي  
إخفاق شركة آفيس بدجيت المزعوم في شراء    اإلخطار السابق في هذه الدعوى، على التخلي عن أي مطالبة لديهم بناًء على

بوليصة تأمين المسؤولية التكميلي من شركة آيس بقيمة مليون دوالر أمريكي أو بناًء على التوفير المزعوم من شركة آفيس 
لبة لتكون بدجيت للتغطية التعاقدية من طرف ثالث أو التأمين الذاتي التعاقدي. إذا كنت عضًوا في المجموعة، يمكنك تقديم مطا

مؤهالً للحصول على دفعة كما هو موضح هنا. يجوز لك أيًضا، إذا كنت ترغب في ذلك، االعتراض على شروط التسوية، إذا  
 كنت تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها أدناه.  

 
 كيف أعرف ما إذا كنت عضًوا في المجموعة؟ 

 
( استأجرت سيارة، بموجب قسيمة مدفوعة مسبقًا، 1التسوية"( إذا: )أنت عضو في الدعوى الجماعية )"عضو مجموعة  

( تضمنت القسيمة  3، و)2015ديسمبر    31حتى    2008يونيو    12( خالل الفترة من  2من شركة آفيس بدجيت في فلوريدا، )
نت وال طرف ثالث مطالبة  ( لم تقدم أ4المدفوعة مسبقًا تأمين مسؤولية الطرف الثالث التكميلي بقيمة مليون دوالر أمريكي، و)

بعد حادث سيارة فيما يتعلق باإليجار الخاص بك. لقد تلقيت هذا اإلخطار ألن سجالت شركة آفيس بدجيت تشير إلى أنك عضو 
 في المجموعة. فيما يلي تعريف المجموعة بالكامل:

 
يناير   1وقبل  2008يونيو  12د ( استأجروا مركبة من شركة آفيس بدجيت في والية فلوريدا بع1جميع األفراد الذين )

( احتوى إيصال اإليجار الخاص بهم على الرمز "تأمين المسؤولية التكميلي 2، بموجب قسيمة مدفوعة مسبقًا، و)2016
 /اليوم مقبول". 00/اليوم مقبول" أو "تأمين المسؤولية اإلضافي .00.

 
ولديهم مطالبات قائمة للمسؤولية أو تغطية السائقين يُستثنى من المجموعة جميع المستأجرين الذين تورطوا في حوادث  

أو   المسؤولية  عليهم  المدعى  دفع  الذين  المستأجرين  جميع  وكذلك  ناقًصا،  تأمينًا  عليهم  عليهم/المؤمن  المؤمن  غير 

 مطالبات السائقين غير المؤمن عليهم/المؤمن عليهم تأمينًا ناقًصا الخاصة بهم. 
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ي شخص طلب من قبل االنسحاب من )أي عدم المشاركة في( المجموعة بعد استالم اإلخطارات  ويُستثنى أيًضا من المجموعة أ

السابقة التي تم إرسالها في هذه القضية. إذا كنت قد طلبت من قبل االنسحاب من المجموعة، فأنت لست جزًءا من المجموعة،  

 المجموعة مرة أخرى.  ولست مؤهالً لتقديم مطالبة بالدفع، وال تحتاج إلى طلب االنسحاب من 

 
 إذا كنت عضًوا في المجموعة، فما هي خياراتي؟

 
 إذا كنت عضًوا في المجموعة، فلديك ثالثة خيارات.

 
 تقديم نموذج مطالبة بالدفع.: 1الخيار 

 
المطبقة قبل الحكم،  دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة    6.51يمكنك تقديم نموذج مطالبة بدفع ما ال يقل عن  

دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة المطبقة قبل الحكم. يبلغ إجمالي المنافع المتاحة ألعضاء    7.46وما يصل إلى  
دوالًرا أمريكيًا.   33,956,613.00مجموعة التسوية، إذا قدم جميع أعضاء مجموعة التسوية مطالبات في الوقت المناسب،  

إخطاًرا عبر البريد أو البريد اإللكتروني، فقد تضمن اإلخطار ُمعّرف المدعي ورمز التأكيد، وقدم إليك رابط إلى موقع    إذا تلقيت
التسوية ووجهك إليه حيث يمكنك الوصول إلى نموذج مطالبة مملوء مسبقًا عن طريق إدخال ُمعّرف المدعي ورمز التأكيد. 

وطلب أن    www.VenerusCarRentalInsurance.comأو زيارة    1-855-637-9199يمكنك االتصال على الرقم  
يرسل لك مسؤول التسوية نموذج مطالبة مملوء مسبقًا عن طريق تقديم ُمعّرف المدعي الخاص بك المدرج في اإلخطار المرسل  

 بالبريد أو البريد اإللكتروني )أو نموذج فارغ سيتعين عليك ملؤه إذا لم يكن لديك ُمعّرف المدعي الخاص بك(. 
 

، والنقر فوق www.VenerusCarRentalInsurance.comإلنترنت من خالل زيارة  يمكنك تقديم نموذج مطالبة عبر ا 
زر إرسال مطالبة، واتباع الخطوات الموضحة لك. ستحتاج إلى ُمعّرف مدعي، والذي تم تضمينه في اإلخطار الُمرَسل عبر  

دخال اسمك بالكامل وعنوانك البريدي  البريد و/أو البريد اإللكتروني. بخالف ذلك، إلرسال نموذج مطالبة فارغ، ستحتاج إلى إ
الحالي، باإلضافة إلى السنة )السنوات( التي قمت خاللها باإليجار )اإليجارات(، أو رقم )أرقام( عقد اإليجار المدرج في عقد 

 ك." الموجود على إيصال اإليجار الخاص بRA)عقود( اإليجار. رقم عقد اإليجار هو رقم مكون من تسعة أرقام يلي الرمز " 
 

دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة قبل الحكم، حوالي    6.51يبلغ متوسط حجم المطالبة بالدفع، عند حسابه بمبلغ  
دوالر أمريكي باإلضافة إلى الفائدة منذ تاريخ اإليجار )اإليجارات(. ومع ذلك، يعتمد المبلغ الفعلي الذي يحق ألعضاء    87.32

ذين يقدمون مطالبات صالحة الحصول عليه على طول مدة اإليجار. عند حساب متوسط مبلغ المطالبة بالدفع  مجموعة التسوية ال
دوالر أمريكي باإلضافة    100.06دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة قبل الحكم، فإنه يبلغ حوالي    7.46بقيمة  

أكب )اإليجارات(.  اإليجار  تاريخ  منذ  الفائدة  هو  إلى  التسوية  إلى عضو مجموعة  للدفع  بدجيت  آفيس  به شركة  تلتزم  مبلغ  ر 
دوالًرا أمريكيًا، والذي يتضمن تسوية جميع المطالبات الصالحة ألعضاء مجموعة التسوية، وتكاليف إدارة    33,956,613.00

المحاماة وتكاليف/ المجموعة وتفعيله(، وأتعاب  التقاضي الخاصة بالمحامين التسوية )بما في ذلك تكاليف تنفيذ إخطار  نفقات 
دوالر أمريكي، وأي جائزة خدمة يتم تقديمها إلى المدعي، وكل ذلك يخضع لموافقة المحكمة.    8,925,000.00والتي تصل إلى  

 إذا بقيت أموال غير ُمطالب بها، بعد تقديم جميع المطالبات الصحيحة في الوقت المناسب، فسيتم زيادة مبلغ المطالبة المدفوع
دوالر أمريكي لكل يوم إيجار    6.51ألعضاء المجموعة المؤهلين الذين يقدمون المطالبات الصحيحة في الوقت المناسب من  

دوالر أمريكي لكل يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة المطبقة قبل الحكم. يعتمد المبلغ الذي يتراوح بين الحد األدنى    7.46إلى  
دوالر أمريكي لكل   7.46يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة قبل الحكم( والحد األقصى للمبلغ )  دوالر أمريكي لكل  6.51للمبلغ )

 يوم إيجار، باإلضافة إلى الفائدة قبل الحكم( الذي سيتلقاه أعضاء مجموعة التسوية على مبلغ األموال غير المطالب بها.  
 

أيًضا تح اإلنترنت، فسيُطلب منك  قدمت نموذج مطالبة عبر  التي سيتم بها إصدار مدفوعات مطالبتك )على إذا  الطريقة  ديد 
( شيك مادي يتم إرساله بالبريد إلى عنوانك الحالي )إذا اخترت  1افتراض أن مطالبتك صالحة(. الخيارات المتاحة أمامك هي: )

العنوان أو إدخا الحالي أو تحديث  العنوان المدرج يظل عنوانك  إلى تأكيد أن  الخيار، ستحتاج  إذا كان  هذا  الحالي  ل عنوانك 
( بطاقة هدايا إلكترونية يتم إرسالها عبر البريد اإللكتروني )إذا اخترت هذا الخيار، ستحتاج إما إلى تأكيد أن 2فارًغا(؛ أو )

عنوان البريد اإللكتروني المدرج يظل عنوان بريدك اإللكتروني الحالي أو تحديث عنوان بريدك اإللكتروني أو إدخال عنوان 
أو شركات مماثلة )إذا اخترت    PayPalأو    Venmo( الدفع اإللكتروني عبر  3ريدك اإللكتروني الحالي إذا كان فارًغا(؛ أو )ب

 هذا الخيار، ستحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول التسوية لتسهيل عملية تقديم معلومات الحساب إليداع المدفوعات(. 
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. وإذا قدمت مطالبة إلكترونية، 2023يناير    20بريد، فيجب ختمه بختم البريد في موعد أقصاه  إذا أرسلت نموذج مطالبة عبر ال

 .  2023يناير  13مساًء في   11:59فيجب عليك القيام بذلك بحلول الساعة 
 
 

 االعتراض على شروط التسوية.: 2الخيار 
 

على   للتسوية  الكاملة  الشروط  على  العثور  أن .  surance.comwww.VenerusCarRentalInيمكن  تعتقد  كنت  إذا 
 شروط التسوية ليست عادلة أو معقولة أو كافية ألعضاء المجموعة، فيمكنك تقديم إخطار بنية االعتراض على شروط التسوية.  

 
لالعتراض بشكل صحيح على شروط التسوية، يجب عليك إرسال إخطار بنية االعتراض على شروط التسوية والمثول في  

 جلسة االستماع بشأن العدالة )الموضحة أدناه( بالبريد الكافي إلى ما يلي: 
 

 فينيروس وآخرون ضد آفيس بدجيت وآخرون،
 عناية مسؤول التسوية

 عناية: االعتراض 
 58220ص.ب 

 19102يالدلفيا، بنسلفانيا ف
 

 يجب أن يتضمن إخطار النية ما يلي: 
 

 اسم القضية ورقم القضية؛  .1
 

 اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وتوقيعك؛  .2
 

 األسباب المحددة العتراضك على شروط التسوية المقترحة؛  .3
 

االسم والعنوان ورقم العضوية في النقابة ورقم الهاتف ألي محام يمثلك فيما يتعلق بنيتك في االعتراض على شروط  .4
 التسوية؛ 

 
اذكر ما إذا كنت أنت و/أو محاميك تنويان الحضور إلى جلسة االستماع بشأن العدالة وما إذا كنت أنت و/أو محاميك  .5

 ة االستماع بشأن العدالة.ستطلبان اإلذن لمخاطبة المحكمة في جلس 
 

إذا كنت أنت و/أو محاميك تنويان طلب إذن لمخاطبة المحكمة في جلسة االستماع بشأن العدالة، فيجب أن يتضمن إخطار النوايا  
 الخاص بك أيًضا ما يلي: 

 
 بيان مفصل باألساس القانوني والواقعي لكل اعتراض من اعتراضاتك؛ .1

 
ه في جلسة االستماع بشأن العدالة )وفقًا لقواعد اإلجراءات واألدلة المعمول بها ووفقًا  قائمة بأي شاهد قد تطلب استدعاؤ .2

 لتقدير المحكمة(، مع عنوان كل شاهد وملخص لشهادته المقترحة؛
 

 قائمة بأي حجة قانونية قد تقدمها في جلسة االستماع بشأن العدالة؛ و .3
 

 إثبات مستندي للعضوية في مجموعة التسوية.  .4
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. قد يتنازل أي إخطار نية غير مختوم بختم الموعد  2022أكتوبر    22يجب ختم اإلخطارات بنية االعتراض بختم البريد بحلول  
النهائي المنصوص عليه أعاله أو ال يتوافق مع المتطلبات المذكورة أعاله عن الحق في االستماع إليه في جلسة االستماع بشأن 

 العدالة.  
 

 عدم القيام بأي شيء. : 3الخيار 
 

بالمطالبات   تتعلق  بدجيت  آفيس  شركة  ضد  مطالبة  أي  عن  تتنازل  فأنت  شيئًا،  تفعل  لم  إذا  شيء.  بأي  القيام  عدم  لك  يحق 
واالدعاءات في هذه الدعوى والتي تُعد جزًءا من المطالبات الُمتنازل عنها على النحو المحدد في اتفاقية التسوية، حتى إذا لم 

 بة بالدفع.  تقدم مطال
 

 من الذي يمثل المجموعة؟ 
 

للمجموعة. كما عينت محكمة المقاطعة المحامين التاليين   عينت محكمة المقاطعة هيذر فينيروس )"المدعي المذكور"( ممثالً 
 كمحامي المجموعة لصالح أعضاء المجموعة هؤالء:

 السيد/ إدموند نورماند،
 السيد/ جاكوب فيليبس، 

 بي إل إل سي   نورماند
 175ماكروري بليس، سويت   3165

 32803أورالندو، فلوريدا 
 6031-603 (407)الهاتف: 
 2175-974 (888)الفاكس: 

Ed.normand@normandpllc.com 
Jacob.phillips@normandpllc.com 

NormandPLLC.com 

 كريستوفر جيه لينش 
 كريستوفر جيه لينش، بي أيه 

 208ريد روود، سويت  6915
   33143كورال غيبلز، فلوريدا  

 6200-443 (305)الهاتف: 
 6204-443 (305)الفاكس: 

clynch@hunterlynchlaw.com 
HunterLynchlaw.com 

 

يتمتع هؤالء المحامون بالخبرة في التعامل مع الدعاوى الجماعية. يتوفر المزيد من المعلومات حول محامي المجموعة على  
 اإللكترونية أعاله.مواقعهم 

 
مليون دوالر أمريكي، رهنًا بموافقة   8.925يقدم محامي المجموعة طلبًا للحصول على أتعاب المحاماة وتكاليفها بما ال يزيد عن  

المحكمة. وافقت شركة آفيس بدجيت على دفع هذا المبلغ إلى محامي المجموعة إذا وافقت المحكمة عليه. لن تكون مسؤوالً  
أي رسوم أو تكاليف أو نفقات يتكبدها محامي المجموعة فيما يتعلق بمالحقة هذه القضية. بعد تقديم الطلب، سيتم  شخصيًا عن  

 نشر طلب أتعاب المحاماة وتكاليفها ويمكن الوصول إليه على موقع التسوية.  
 

رهنًا بموافقة المحكمة. دوالر أمريكي،    25,000كما سيطلب محامي المجموعة الحصول على جائزة خدمة للمدعين بمبلغ  
يقضيه   الذي  بالوقت  المجموعة، واإلقرار  الممنوح ألعضاء  المدعي على ضمان االسترداد  إلى مكافأة  الخدمة  تهدف جائزة 
المطالبة لصالح   القضية والوساطة، والمقاضاة في  االكتشاف، والمشاركة في  بالشهادة، وتقديم  الجلوس لإلدالء  المدعون في 

ه وفي  شامالً، المجموعة.  اكتشافًا  والتي تضمنت  سنوات،  تسع  من  يقرب  لما  المطالبة  هذه  يالحق  المدعي  كان  القضية،  ذه 
وشهادات، وسفًرا، ووساطة، واستئنافات، وغيرها من الوقت المستغرق. وافقت شركة آفيس بدجيت على دفع جائزة الخدمة إلى  

 حكمة المقاطعة. دوالر أمريكي، إذا وافقت عليه م 25,000المدعي حتى مبلغ 
 

 ما هي المطالبة )المطالبات( التي يتنازل عنها أعضاء مجموعة التسوية؟ 
 

كجزء من التسوية، يوافق أعضاء مجموعة التسوية على عدم مقاضاة شركة آفيس بدجيت من خالل تأكيد أي مطالبة تتعلق  
بادعاءات بأن شركة آفيس بدجيت لم توفر بوليصة تأمين مسؤولية تكميلي بقيمة مليون دوالر أمريكي من شركة تأمين مرخصة، 

تغطية تعاقدية ممولة ذاتيًا أو تأمينًا ذاتيًا تعاقديًا، فيما يتعلق بقسيمة اإليجار   أو أن شركة آفيس بدجيت قدمت بشكل غير صحيح
. يمكن العثور على الشروط الكاملة للمطالبات الُمتنازل عنها  2015ديسمبر    31حتى    2008يونيو    12المدفوعة مسبقًا بعد  

 .   surance.comwww.VenerusCarRentalInواألطراف الُمعفاة في التسوية المقترحة على 
 



6 

 

 كيف يمكنني معرفة المزيد عن هذه الدعوى؟ 
 

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول الدعوى القضائية أو أي مسألة أثيرت في هذا اإلخطار، فيُرجى االتصال على الرقم المجاني
 . www.VenerusCarRentalInsurance.comأو االنتقال إلى  1999-637-855-1 
 

 : www.VenerusCarRentalInsurance.comيوفر هذا الموقع اإللكتروني 
 نموذج مطالبة إلكتروني وتوجيهات بشأن كيفية التقديم؛  .1
 الشروط الكاملة للتسوية؛ .2
اال .3 بنية  إخطار  تقديم  أو  االستبعاد  طلب  أو  مطالبة  بتقديم  الخاصة  والمتطلبات  شروط  المعلومات  على  عتراض 

 التسوية؛
نسخة من الشكاوى المقدمة من المدعين واألحكام واألوامر المهمة األخرى من محكمة المقاطعة خالل القضية قبل   .4

 التسوية؛ و 
 معلومات عامة أخرى حول الدعوى الجماعية.  .5

 
كترونية أعاله. يُرجى عدم االتصال  يمكنك أيًضا االتصال بمحامي المجموعة، الذي تتوفر معلومات االتصال به ومواقعه اإلل

بشركة آفيس بدجيت بشأن هذه القضية أو التسوية المقترحة. من المحتمل أال يكون لدى موظفي شركة آفيس بدجيت وممثلي  
خدمة العمالء أي معرفة بهذه القضية أو التسوية ولن يتمكنوا من مساعدتك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فيُرجى بدالً من ذلك  

 التصال بمسؤول التسوية أو محامي المجموعة. ا
 

المقدمة في هذه الدعوى والتي ليست مختومة ونسخها في أي وقت في محكمة مقاطعة  يمكن فحص نسخ كاملة من الوثائق 
 .  32801ويست سنترال بوليفارد، أورالندو، فلوريدا  401الواليات المتحدة، المنطقة الوسطى في فلوريدا، 

 
 االتصال بمحكمة المقاطعة أو كاتب محكمة المقاطعة عن طريق الهاتف أو التواصل معها فيما يتعلق بهذا اإلخطار. يُرجى عدم  

 
 لقد أمر بذلك عدالة القاضي كارلوس ميندوزا، قاضي محكمة مقاطعة الواليات المتحدة 

 2022يونيو  24بتاريخ: 
 
 


