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men'oned	  document	  has	  been	  translated	  by	  experienced	  and	  qualified	  professional	  translators	  and	  
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യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നിങ്ങളല്ലെ കോടതിയിൽ ജില്ലാ ദേലാവർ 
മുൻനിറുത്തി 

 
റീ ൽ: 
 

SIGNAL INTERNATIONAL, INC., et al.
1
 

 
കടക്കാർ 

അദ്ധ്യായം 11 
 

ഇനം നമ്പർ 15-11498 (MFW) 

 
ഒന്നിച്ചു ഭരിക്കുന്നത് 

 
തെളിവ് ഫയൽ ബാർ തീയതി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് ഭാഗം 503 (ബി) (9) 

ഉള്പ്പെടെ ആവർത്തനം ക്ലെയിം, 

ഏത ്എന്റിറ്റി Receivables ഫോളോ നേരെ ക്ലെയിമുകൾ എല്ലാ പേഴ്സൺസ് 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചെയ്യുന്നതിനായി: 

നിങ്ങൾ അധ്യായം 11 KES ഓഫ ്വിഷയം ഒന്നോ കടം കൂടുതൽ നേരെ ക്ലെയിം പിടിക്കുക 
മാറ്റാനാവില്ല ഈ നോട്ടീസ ്ലഭിക്കും. അതിനാൽ, ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം 
വായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അറ്റോർണി ചർച്ച ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരു 

അറ്റോർണി ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടിയാലോചിക്കുകയും 
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. 

ജൂലൈ 12, 2015 ന് ("ബാങ്കറപ്സി പെറ്റീഷൻ"), സിഗ്നൽ ഇന്റർനാഷണൽ, 
ഇൻക് പിന്നെ തലക്കെട്ടിൽ മുകളിൽ കേസുകളിൽ കൈവശം അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റ് 
കടക്കാർ കടം (മൊത്തത്തിൽ, "കടക്കാർ") 11 കേസുകൾ ശീർഷകം 11 യുണൈറ്റഡ ്
സ്റ്റേറ്റ്സ ്കോഡ് പ്രകാരം തുടങ്ങി ഹർജി അധ്യായത്തിൽ 11 ഉപദേശകനുമായിരുന്നു 
101-1532 §§ ("ബാങ്കറപ്സി കോഡ"്) അമേരിക്ക ചലനതിലോ യുണൈറ്റഡ ്
സ്റ്റേറ്റ്സ ്വേണ്ടി ബാങ്കറപ്സി കോടതി ("കോടതി "). 

DEBTOR CASE NO. 

Signal International, Inc. 15- 11498 (MFW) 

Signal Ship Repair, LLC. 15- 11499 (MFW) 

Signal International, LLC 15- 11500 (MFW) 

                                                
1
   ഓരോ കടക്കാരൻ ഫെഡറൽ നികുതി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ അവസാന നാല് അക്കങ്ങൾ 
സഹിതം ഒരു അദ്ധ്യായം 11 കേസിൽ കടക്കാരൻ, ഇവയാണ:് സിഗ്നൽ ഇന്റർനാഷണൽ, ഇൻക് (4248 
സിഗ്നൽ കപ്പൽ നന്നാക്കൽ, ഓഫാക്കുക (2642) സിഗ്നൽ ഇന്റർനാഷണൽ സഹായം (5074) 
സിഗ്നൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടെക്സസ് ജി.പി. സഹായം (3050) ഉം സിഗ്നൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടെക്സാസ,് 
എൽ.പി. (5066) RSA യുദ്ധം ഹൗസ ്ടവർ സ്ഥിതി പ്രിൻസിപ്പൽ കടക്കാർ 'ന്റെ ഓഫീസ,്. 11 നോർത്ത് 
വാട്ടർ സ്ട്രീറ്റ്, മൊബൈൽ, അലബാമ 36602. 
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DEBTOR CASE NO. 

Signal International Texas GP, LLC 15- 11501 (MFW) 

Signal International Texas, L.P. 15- 11502 (MFW) 
 

ഓഗസ്റ്റ ് 11, 2015 ന് കോടതി ഉത്തരവ് [DI നൽകിയ 205] ("ബാങ്കറപ്സി ബാർ") 
ക്ലെയിം ഫയലിംഗ് തെളിവുകൾ ഒരു ബാർ തീയതിയും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഭരണ ചെലവ ്
അലവൻസ ്ഒരു അഭ്യർത്ഥന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കോടതി സർക്കാർ യൂണിറ്റുകൾ ജനുവരി 
8 പുറമെ ജനം ഒക്കെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വേണ്ടി അധ്യായം 11 കേസുകളിൽ 
("ജനറൽ ബാർ തീയതി") (അമേരിക്കൻ ആഗ്രഹവും സമയത്ത്) 04:00 ന് അവകാശവാദം 
ഫയലിംഗ് തെളിവുകൾ ക്ലെയിമുകൾ ബാർ തീയതി സെപ്റ്റംബർ 22, 2015 സജ്ജമാക്കി 
2016, സർക്കാർ അധ്യായം 11 കേസുകൾ അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ് ഫയൽ 
ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബാർ തീയതിയായി 4:00 ന് (അമേരിക്കൻ ആഗ്രഹവും സമയം)) 
("ജനറൽ ബാർ തീയതി") ചെയ്തത്. താഴെ കണ്ടതുപോലെ, ബാങ്കറപ്സി ബാർ പുറമേ 
ക്ലെയിമുകൾ മറ്റ ്വിഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരു തീയതി വെച്ചു. 

താങ്കളുടെ സൗകര്യത്തിനായി, ഈ നോട്ടീസ ് കൂടി ലീവ് അതിന്റെ മുഖം തുക, 
പ്രകൃതി, നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം വർഗ്ഗീകരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട ്ആയ ക്ലെയിം 
ഫോം, വ്യക്തിപരമായ തെളിവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ (കേസുകളിൽ സമർപ്പിച്ച ടേബിൾ 
കടക്കാർ 'ആസ്തി, ബാധ്യത ന്യൂട്രലായി "ഷെഡ്യൂൾ"). 

ഈ അറിയിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, "എന്റിറ്റി" കാലാവധി 
ബാങ്കറപസ്ി കോഡ് സെക്ഷൻ 101 (15) അതിനെ പദത്തിന്, എല്ലാ വ്യക്തികളും 
എസ്റ്റേറ്റുകളും ട്രസ്റ്റുകൾ, സർക്കാർ യൂണിറ്റ ് ഉൾപ്പെടുന്നു, അമേരിക്കൻ 
ഐക്യനാടുകളിലെ ട്രസ്റ്റി. പാപ്പരാക്കൽ കോഡ് യഥാക്രമം പദം "വ്യക്തി" എന്നും 
"സർക്കാർ" വിഭാഗം 101 (41) ലെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു 101 (27). 

അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാർ ആൻഡ് ബാങ്കറപ്സി കോഡ് സെക്ഷൻ 101 (5) 
അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും നേരെ കൂടാതെ, പദം "ക്ലെയിം" എന്നാൽ, ആ അവകാശവും 
വിധിക്ക ് കുറച്ചു liquidated, unliquidated, ഫിക്സഡ ് എന്നത് പേയ്മെന്റ് യാതൊരു 
അവകാശവും (i) അവധി മുതിർന്നവർക്കുള്ള, പക്വതയില്ലാത്ത, തർക്കിച്ചു, 
നിയമപരമായ നീതി സുരക്ഷിതവും, അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത, 
തർക്കമില്ലാത്ത; അല്ലെങ്കിൽ (ii) പ്രകടനം അറ്റകുറ്റം നാളിതുവരെ പ്രതിവിധി ഏത് 
ശരിയായ ലംഘനങ്ങൾ നീതി പ്രതിവിധി യാതൊരു അവകാശവും ന്യായം നിശ്ചിത 
കാലാവധി, മൂക്കുമ്പോൾ, പക്വതയില്ലാത്ത കുറയും സംശയിച്ച,് അവതരണമാണ ്ആണ് 
ഇല്ലയോ, പേയ്മെന്റ് ഒരു വലതുവശത്ത് വർധന തള്ളുകയും സ്ഥലമോ, അല്ലെങ്കിൽ 
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത. ഒടുവിൽ, "വിഭാഗം 503 (ബി) (9) ക്ലെയിം" ബാങ്കറപ്സി കോഡ് 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഭാഗം 503 പ്രകാരം ഭരണ ചെലവുകൾ അവകാശമുണ്ട ്ഏതെങ്കിലും 
ക്ലെയിം (ബി) (9) എന്നാണ്. 
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1. തീയതി ബാർ 

കേസുകളിൽ ("ബാർ തീയതി") താഴെ ക്ലെയിമുകളുടെയും തെളിവുകൾ ഫയൽ ബാർ 
തീയതി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ബാർ തീയതി ഓർഡർ: 

(i) (ഐ) ജനറൽ ബാർ തീയതി. താഴെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒഴികെ ബാർ തീയതി 
ഓർഡർ, പ്രകാരം എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ 
അതുമായി മുൻപുള്ള 04:00 (നിലവിലെ അമേരിക്കൻ ആഗ്രഹവും) 
സെപ്റ്റംബർ 22, 2015 അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ് ഫയൽ ആവശ്യമായ 
പെറ്റീഷൻ തീയതി വരാനിടയുള്ള നേടൂ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത ്
കടക്കാർ നേരെ ക്ലെയിമുകൾ കൈവശമുള്ള. ജനറൽ ബാർ തീയതി വിഭാഗം 
503 (ബി) (9) ക്ലെയിമുകൾ, സുരക്ഷിത അവകാശവാദങ്ങൾ, 
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മുൻഗണന അവകാശവാദങ്ങൾ, കൂടാതെ 
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത nonpriority അവകാശവാദങ്ങളുമായി ഉൾപ്പെടെ മുൻപ് 
പെറ്റീഷൻ തീയതി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ കടം നേരെ ക്ലെയിമുകൾ എല്ലാ 
തരം, ബാധകമാണ് 

(ii) ബാർ തീയതി സർക്കാർ. ബാർ തീയതി ഓർഡർ എല്ലാ സർക്കാർ 
യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി മുൻപുള്ള 4:00 (നിലവിലെ 
അമേരിക്കൻ ആഗ്രഹവും) ജനുവരി 8, 2016 അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ്
ഫയൽ ആവശ്യമായ പെറ്റീഷൻ തീയതി വരാനിടയുള്ള നേടൂ 
കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത ് കടക്കാർ നേരെ ക്ലെയിമുകൾ 
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി. സർക്കാർ ബാർ തീയതി, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, 
(Section 503 (ബി) (9) ക്ലെയിമുകൾ, സുരക്ഷിതമാക്കി ക്ലെയിമുകൾ, 
കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ മുൻഗണനാ ക്ലെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത nonpriority ക്ലെയിം എന്ന്) മുൻകൂർ പെറ്റീഷൻ തീയതി 
വരെ ഉയർന്നുവരുന്ന കടം നേരെ ക്ലെയിമുകൾ പിടിക്കുക എല്ലാ 
സർക്കാർ യൂണിറ്റ ്ബാധകമാണ് ക്ലെയിം കടക്കാർ പാർടി എവിടെ നികുതി 
കാലഘട്ടം ആവര്ത്തനം ആവര്ത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് അതുമായി 
എന്നു് നൽകാമെന്ന് നികുതി കടം നേരെ ക്ലെയിം ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ 
യൂണിറ്റ.് 

(iii) പട്ടിക ബാർ തീയതി ഭേദഗതി. , ഈ നോട്ടീസ ് തീയതി ശേഷം കടക്കാർ, 
ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി ഷെഡ്യൂൾ തർക്കം, noncontingent, 
കൂടാതെ പട്ടികയിൽ ഒരു അവകാശവാദം ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മാറ്റം, 
കടക്കാർ നേരെ ക്ലെയിമുകൾ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 
മാറ്റാൻ മേശ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മേശ പുതിയ 
ക്ലെയിമുകൾ ചേർക്കാൻ ബാധിതമായ കടം അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ് 
ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ (ബി) 24 ദിവസം തീയതിക്കുശേഷം 
ഇതുസംബന്ധിച്ച് (എ) ബാർ തീയതി മുകളിൽ ലിസ്റ്റ ്അവസാനം ബാധിത 
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കടം ബാധകമാണ് ന് മുമ്പ ് ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദം കാര്യത്തിൽ 
അവകാശവാദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു തെളിവുകളൊന്നും ഭേദഗതി 
ആവശ്യമാണ ് ഷെഡ്യൂൾ ഭേദഗതി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കടക്കാരൻ 
ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീയതികൾ ഈ അറിയിപ്പിൽ 
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന "ഷെഡ്യൂൾ ബാർ തീയതി ഭേദഗതി." 

(iv) അവിശ്വാസം ബാർ തീയതി. അവകാശപ്പെടുന്നു പിന്നീട് (എ) തീയതി ബാർ 
(അല്ലെങ്കിൽ ബാർ തീയതി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ന് മുമ്പ ്
അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ബാധകമാണ് 
അധ്യായം 11 കടം കാര്യത്തിൽ പരിശോധന പദ്ധതി മുമ്പാകെ 
ബാങ്കറപ്സി കോഡ് സെക്ഷൻ 365 കരാറോ കോടതി വിസമ്മതിച്ചത ്
executory കരാർ അല്ലെങ്കിൽ unexpired പാട്ടത്തിന ് അതുമായി ഏതൊരു 
എന്റിറ്റി ഏത് കരാറോ executory കരാർ അല്ലെങ്കിൽ unexpired 
പാട്ടക്കാലാവധി നിഷേധിക്കുന്നതിന് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ 24 ദിവസം 
ഉത്തരവ് executory കരാർ അല്ലെങ്കിൽ unexpired പാട്ടത്തുക ഭാഗവുമാണ് 
ഡെലിവറി തീയതി തീയതി 4:00 00 (നിലവിലെ അമേരിക്കൻ ആഗ്രഹവും) 
സർക്കാർ യൂണിറ്റ)്, (ബി) അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷികൾ 
തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ ് ഉപമേഖലയില്പ്പെടുത്താം ക്ലെയിമുകൾ 
ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റിറ്റി. അപ്പോൾ തീയതികൾ ഈ അറിയിപ്പിൽ 
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന "നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ബാർ തീയതി." 

2. ആർ ക്ലെയിം തെളിവ ്ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

നിങ്ങൾ അതുമായി മുൻകൂർ പെറ്റീഷൻ തീയതി വരാനിടയുള്ള ചെയ്ത കല്പിത 
ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാധകമാണ് താഴെയുള്ള വിഭാഗം 5 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഒഴിവാക്കലുകൾ ഒന്ന്, നിങ്ങൾ അധ്യായം 11 പ്ലാനിന്റെ പരിഹാരം 
വോട്ടുരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പരത്തത്തിന്റെ കടക്കാർ 'ന്റെ 
എസ്റ്റേറ്റ ് വിതരണം പങ്കുചേരാൻ അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ് ഫയൽ ചെയ്യണം. 
തീയതി മുമ്പിൽ പെറ്റീഷൻ സംഭവിക്കുന്ന കടം പ്രവൃത്തികളും പിശകോ 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഒരു നിശ്ചിത തുക, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
അല്ലെങ്കിൽ മതില് സ്ഥിരം ആയിത്തീരും ഒരു നിശ്ചിത തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീയതി 
മുമ്പിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്ല നിലനിൽക്കാൻ പോലും, ബാധകമായ ബാർ 
തീയതി ന് മുമ്പ ്സമർപ്പിച്ചത ്വേണം ഹർജി. 

: ബാർ, ബാർ തീയതി സർക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ സമയക്രമം ഭേദഗതി 
വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ തീയതി വ്യത്യസ്ത അന്തിമകാലാവധിയിൽ മുറപോലെ 
ഉപയോഗിച്ച ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം 5 ഒഴിവാക്കലുകൾ ഒന്ന് താഴെ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ബാർ തീയതി ന് മുമ്പ ് അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ് ഫയൽ 
ചെയ്യണം, ബാധകമാണ് എവിടെ ഒഴികെ 
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(i) (ഐ) കടം നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ക്ലെയിം 
ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആയി പട്ടികയിൽ 
ഏതെങ്കിലും receivables ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ: തർകക്ത്തിൽ, 
സൈന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ unliquidated; അഥവാ 

(ii) ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ക്ലെയിമുകൾ ഷെഡ്യൂൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി ലിസ്റ്റ ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു 
കണക്കനുസരിച്ച ് ആർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികയിൽ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏത് മറ്റ ്അളവിൽ അനുവദനീയമാണ ്ഒരു ക്ലെയിമുണ്ട ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ക്ലാസിഫൈഡ ്പാടില്ല വിശ്വസിക്കുന്നു. 

3. എന്താണ് ഫയൽ 

കടക്കാർ ഈ കേസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലെയിം ഫോം തെളിവ ്
ചേർക്കാമോയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യമായി ഔദ്യോഗിക ബാങ്കറപ്സി 
ഫോം B10 അനുരൂപപ്പെടാൻ ഏത് ക്ലെയിം ഫോം മറ്റൊരു തെളിവ ് ഉപയോഗിക്കാം. 
നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം കടക്കാർ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ, ക്ലെയിം ഫോം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം (i) അവകാശവാദം (ഏതെങ്കിലും) അളവ ്കടക്കാർ 
പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ പോലെ; (ii) ക്ലെയിം ഷെഡ്യൂൾ ചില കടക്കാർ; (iii) ക്ലെയിം ഒന്നോ 
അതിലധികമോ ആയി ഷെഡ്യൂൾ എന്ന്: തർക്കിച്ചു, സൈന്യത്തെ; ഒപ്പം (IV) ക്ലെയിം 
സുരക്ഷിത ചെക്ക ്അവകാശവാദം ദായകൻ മുൻഗണന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത ്
എന്ന്. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി കടം ഓരോ ക്ലെയിം ക്ലെയിം ഫോം വ്യത്യസ്ത ഷെഡ്യൂൾ 
ഒരു തെളിവ ്ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ഫയൽ കടക്കാർ നൽകിയ ക്ലെയിം ഫോമുകൾ 
തെളിവ ്ഉപയോഗിക്കാം. 

ക്ലെയിം ഫോം എല്ലാ തെളിവുകൾ കടക്കാരിൽ അംഗീകൃത ഏജന്റ് മുഖാന്തരം 
എവിടെ കടം പകരം വ്യക്തികൾ, കടക്കാരൻ ഒപ്പുവച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. 
ക്ലെയിം ഫോമുകൾ തെളിവ ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ വേണം യുണൈറ്റഡ ് സ്റ്റേറ്റ്സ ്
കറൻസി എണ്ണവ്യാപാരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ക്ലെയിം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ഏതെങ്കിലും പ്രമാണം നിറഞ്ഞ അവകാശവാദം (പ്രമാണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 
എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു സംഗ്രഹം അറ്റാച്ച)് തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം 
ലഭ്യമല്ല വിശദീകരിക്കലാണ ്അറ്റാച്ച ്ചെയ്യണം. 

ക്ലെയിം ഫോം എല്ലാ തെളിവുകൾ കടക്കാരിൽ അംഗീകൃത ഏജന്റ് മുഖാന്തരം 
എവിടെ കടം പകരം വ്യക്തികൾ, കടക്കാരൻ ഒപ്പുവച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. 
ക്ലെയിം ഫോമുകൾ തെളിവ ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ വേണം യുണൈറ്റഡ ് സ്റ്റേറ്റ്സ ്
കറൻസി എണ്ണവ്യാപാരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ക്ലെയിം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ഏതെങ്കിലും പ്രമാണം നിറഞ്ഞ അവകാശവാദം (പ്രമാണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 
എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു സംഗ്രഹം അറ്റാച്ച)് തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം 
ലഭ്യമല്ല വിശദീകരിക്കലാണ ്അറ്റാച്ച ്ചെയ്യണം... 
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പാപ്പരാക്കൽ ബാർ കീഴിൽ അവകാശവാദം ഫോം ഒരു തെളിവ ് സമർപ്പിച്ച 
ബാങ്കറപ്സി കോഡ് സെക്ഷൻ 503 പ്രകാരം ഊന്നിപ്പറയുകയും പ്രിഫറൻഷ്യൽ 
അവകാശവാദങ്ങൾ ഭരണത്തിനായി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യകതകൾ (ബി) (9) 
അനുസരിച്ചു എന്നു കണക്കാക്കും. പാപ്പരാക്കൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 503 (ബി) 
പ്രകാരം മറ്റെല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ ്അവകാശവാദം ബാങ്കറപ്സി കോഡ് സെക്ഷൻ 
503 (എ) അനുസരിച്ച് പേയ്മെന്റ് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ആവശ്യം. സംശയം 
ശകാരവും വിഭാഗം 503 (ബി) (9) ക്ലെയിംസ് ബാർ തീയതി സമർപ്പിച്ച ചെയ്യണം. 

പകർപ്പ ്അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക ്മെയിൽ സമർപ്പിച്ച ക്ലെയിം 
തെളിവ ്സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. 

4 .  എപ്പോൾ എവിടെ ഫയൽ 

അത ് തീർച്ചയായും നാളും (ഐ) കാര്യത്തിൽ ബാർ തീയതി ന് മുമ്പ ് ഏജന്റ് 
Kurtzman കാര്സന് കൺസൽട്ടന്റ്സ ് ഓഫാക്കുക ("കെ.സി.സി"), അവകാശപ്പെടുന്നു 
സ്വീകരിക്കേണ്ട കഴിയും അവകാശവാദം എല്ലാ തെളിവുകളും കെ.സി.സി 
വെബ്സൈറ്റിൽ അവകാശവാദം ഫോം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രോണിക ് തെളിവ ്
സമർപ്പിച്ചു വരും https://epoc.kccllc.net/signal അല്ലെങ്കിൽ (ii) വ്യക്തിയിൽ, കൊറിയർ 
വഴി, കൈ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ ്വഴി ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ബാധകമായ ബാർ 
തീയതി ന് മുമ്പ ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ:് Signal Claims Processing, c/o Kurtzman Carson 
Consultants LLC, 2335 Alaska Avenue, El Segundo, CA 90245. 

ക്ലെയിം തെളിവ,് ശേഖരിച്ച docketed, കൂടാതെ കെ.സി.സി പരിപാലിക്കുന്ന 
ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം കെ.സി.സി തെളിവ ് അടച്ചതു പരിജ്ഞാനവും 
സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബാർ തീയതി നിയമം 
അവധികാലത്തിനായുള്ള, വാങ്ങൽ (ഐ) നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തെളിവ ്ക്ലെയിം യഥാർത്ഥ 
തെളിവ ്(ii) ഒരു സ്വയം അഭിസംബോധന, തപാൽ പ്രീപെയ്ഡ് മറുപടി കവറിൽ ഒരു പകർപ്പ ്
ഒരു ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ.് 

ക്ലെയിം തെളിവ ്കെ.സി.സി പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിച്ചു മാത്രമേ നൽകണം 
കണക്കാക്കും. ക്ലെയിം തെളിവ ്പകർപ്പ ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക ്
മെയിൽ സമർപ്പിച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഏത് പകർപ്പ ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക ്
മെയിൽ സമർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മുകളിൽ വിവരിച്ച രീതികളിൽ 
ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച ക്ലെയിം തെളിവ് വരെ സമർപ്പിച്ചു പരിഗണിക്കില്ല. 

5. ആർ ക്ലെയിം തെളിവ ്പരാജയം പാടില്ല 

ബാർ തീയതി ഓർഡർ കൂടുതൽ മറ്റുതരത്തിൽ ബാങ്കറപ്സി ബാർ 
വിധേയമായിരിക്കും ഏത് താഴെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവകാശവാദം ഒരു 
പ്രൂഫ് ഫയൽ ഇല്ല എന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നു: 



SpanLingo LLC 
11811 North Freeway, 

Suite 500, Houston Texas 
support@spanlingo.com  

 

7 
 

01:17496686.2 

(i) ഏതെങ്കിലും മുക്കി ആൾ / അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രീ ഹർജി 
ക്രെഡിറ്റ ് പാർട്ടി (ഓരോ കൈവശമുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് 
അംഗീകരിക്കുന്നു കടക്കാർ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ((11 
ഉപദേശകനുമായിരുന്നു §§ 105, 362, 363, കൂടാതെ 364 വരെ Postpetition 
ഫിനാൻസിംഗ് ഓപൺ നേടുക രണ്ടാമൻ) ഗ്രാന്റ്, (iv) 11 
ഉപദേശകനുമായിരുന്നു §§361, 362, 363 അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ ്
ആവര്ത്തനം മതിയായ പരിരക്ഷയും യാന്ത്രിക പുതുക്കിപ്പണിയുക Stay, 
നൽകുന്നത്, കാഷ് കൊളാറ്ററൽ 11 ഉപദേശകനുമായിരുന്നു §§ 364, 
(മൂന്നാമൻ) ഉപയോഗിക്കുക പ്രകാരം Postpetition വായ്പ വരെ Superpriority 
ഏതുള്ളു ക്ലെയിം നൽകുന്നു കാര്യത്തിൽ നും 364, ഒപ്പം (വി) 
സമയംസജ്ജീകരിയ്ക്കുന്നു ഹിയറിങ ് കടക്കെണി (ബി) (സി), പ്രാദേശിക 
ബാങ്കറപ്സി ചട്ടങ്ങൾ 4001-2 ഫൈനൽ 4001 പ്രകാരം [DI ¬¬78] 
(ഫൈനൽ, "മുക്കി ഓർഡർ" കടന്നപ്പോൾ) ബാധ്യതയും മുക്കി 
ഏതെങ്കിലും കടങ്ങളെ ആവര്ത്തനം കൊണ്ട ് (ഓരോ മുക്കുക ഓർഡർ 
നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ); 

(ii) കടക്കാരൻ നേരെ അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ് സമർപ്പിച്ച ആർ (ii) 
ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ കെ.സി.സി അല്ലെങ്കിൽ 
ഔദ്യോഗിക ബാങ്കറപ്സി ഫോം B10 സമാനമായ രൂപത്തിൽ ചലനതിലോ 
ജില്ലാ വേണ്ടി ബാങ്കറപ്സി കോടതിയുടെ ക്ലാര്ക്ക ് കൊണ്ട ് (കൾ) 
പ്രസക്തമായ ഒപ്പിട്ടു; 

(iii) (എ) ക്ലെയിം മറ്റേതൊരു പോലെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ 
അവകാശവാദം ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ 
"സംശയാസ്പദമാണെന്ന,്" "" unliquidated, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ 
"അല്ലെങ്കിൽ" (ബി) എന്റിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 
പോലെ തുക, പ്രകൃതിയെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, മുൻഗണന 
അവകാശവാദങ്ങളുമായി സമ്മതിക്കുന്നു; (സി) അല്ലെങ്കിൽ 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവകാശവാദം മാത്രം ഷെഡ്യൂൾ ന്യൂട്രലായി 
ആരോപണങ്ങൾ കടക്കാരൻ ചില ചുമതലകളും എന്നു തർക്കം ഇല്ല; 

(iv) മുമ്പ ് കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവകാശവാദം 
ഏതെങ്കിലും ഉടമയായ; 

(v) ക്ലെയിം ഏതെങ്കിലും ഉടമയായ ബാങ്കറപ്സി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ 
കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കടക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും 
നിറവേറ്റികൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട;് 

(vi) മറ്റു കടക്കാർ നേരെ ഒരു ക്ലെയിമുണ്ട ്ഏതെങ്കിലും കടക്കാരൻ; 
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(vii) വിഭാഗം 503 പുറമെ ബാങ്കറപ്സി കോഡ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം 503 പ്രകാരം 
ഭരണപരമായ ചെലവുകളും ഉടമയായ (ബി) 507 (എ) (2) (ബി) (9) ക്ലെയിമുകൾ; 
ഒപ്പം 

(viii) ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം താത്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി 
സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായി മാത്രവുമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കടക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഹരിയിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഹരി സെക്യൂരിറ്റികൾ; ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ കടക്കാരിൽ 
സെക്യൂരിറ്റികളിലും ഇടപാടുകളും പ്രകാരം കടക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും 
നേരെ ഒരു ക്ലെയിം നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും 
ഉടമയായ, എന്നാൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വാങ്ങൽ 
വിതരണമോ പ്രകാരം തകരാറുകൾക്ക ് അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കിയതിനെ 
ക്ലെയിമുകൾ, സമർപ്പിച്ചു വേണം എന്നാൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ജനറൽ 
ആലോചന തീയതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് അവകാശവാദം തെളിവ;് 
അവകാശവാദം പാപ്പരാക്കൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 510 (ബി) കരാറോ 
വിധേയമാണെന്ന് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട,് കടകക്ാർ മറ്റുള്ളവരെ ഇടയിൽ 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വാദം കാര്യത്തിൽ എല്ലാ 
അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് പിന്നീട് നൽകിയിരിക്കുന്ന 

6. Executory കരാറുകള്ക്ക് unexpired ഖനികൾ 

പോലെ, മുകളിൽ വിഭാഗം 1 സ്ഥിരീകരണ ലിക്വിഡേഷൻ പദ്ധതി തീരുമാനമാണ് 
ബാർ തീയതി തളർച്ചയ്ക്ക ്മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ഒരു തെളിവ ്
ഫയൽ ചെയ്യണം മുമ്പ ്നിരസിക്കൽ executory കരാർ അല്ലെങ്കിൽ unexpired പാട്ടത്തിന് 
നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ലെയിം ഏത് എന്റിറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു. 

7. പരിണതഫലങ്ങൾ ബാധകമായ ബാർ തീയതി ക്ലെയിം തെളിവ ്
പരാജയം 

വീണ്ടും കോടതി ഉത്തരവ ്തെളിവുകള ്ക്ലെയിം ഫയൽ ആവശ്യമുള്ളത ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ എന്നാൽ അത് ഈ 
അറിയിപ്പിന്റെ ബാധകമായ ബാർ ദിവസം സജ്ജീകരിക്കാൻ പുറത്തു 
അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നേക്കും തടയപ്പെടുകയോ 
ESTOPPED, ഇനിപ്പറയുന്ന ഗമനം ഇനി (i) എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 
തർക്കിച്ചു, NONCONTINGENT ചില എണ്ണത്തോളം എന്റൈറ്റിയുടെ 
താൽപ്പര്യാർത്ഥം പട്ടികയില്ആറ്റോമികമാസ്സ്കാണിക്കണമോഎന്ന ്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് (എ) ഉണ്ടെന്ന് ഹർജി 
തീയതി,, അധികം ഒന്നാണ ്മുമ്പ് അധ്യായം 11 KES ൽ കടക്കാർ ഏതെങ്കിലും 
ക്ലെയിം ഇടയുളള എന്ന് തറപ്പിച്ചുപറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ (ബി) ക്ലെയിം 
ഷെഡ്യൂൾഡ് തന്നെയല്ലേ "അതേപടി (subparagraph കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും 
വാദം (എ) ഈ നോട്ടീസ ്പേരുള്ള സ്വാഭാവിക വ്യത്യസ്തമാണ ്അല്ലെങ്കിൽ 
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അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം പട്ടിക 
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത ്ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമുകൾ വ്യത്യസ്ത വെൽഡിംഗ ്
"); അല്ലെങ്കിൽ (ii) വോട്ടവകാശം, വിതരണ അല്ലെങ്കിൽ കീഴിൽ 
സ്വീകരിക്കുക വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാദം കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 
ആസൂത്രണം രണ്ടാഴ്ച അധ്യായം 11 KES ലിക്വിഡേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അല്ല. 

8 .  കടക്കാർ മേശ വീട്ടിൽ ചെന്നു 

പട്ടികയിൽ കടക്കാരിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ നേരെ ക്ലെയിം ഉടമയായ പോലെ 
നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മേശ ന്യൂട്രലായി 
നിർണ്ണയിക്കാൻ, തരം, തുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം നില 
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലെയിം ഫോം ഡാറ്റ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം കാണുക. 
കടക്കാർ ഒന്നിലധികം കടം നേരെ ഒരു ക്ലെയിം കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് 
സമയക്രമം ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രകൃതിയെയും ഒരു പ്രത്യേക കടക്കാർ 
ഉപയോഗിച്ച ് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം തുക പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ഓരോ ക്ലെയിം ഫോം ഒരു 
തെളിവ,് ലഭിക്കും.  

നിങ്ങൾ മേശ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത ്
ക്ലെയിം പട്ടികയിൽ ശരിയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 
ഉത്തരവാദിത്തമാണ.് ഷെഡ്യൂൾ ഒരു കോപ്പി എങ്ങനെ നേടാം വിവരങ്ങൾ വിഭാഗം 
താഴെയുള്ള 10 പുറത്തായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
ഫോം (i) പട്ടികയില ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം തുക (ഉണ്ടെങ്കിൽ) 
വെച്ചു; (II) ഇത ്ഷെഡ്യൂൾ ആരുടെ മേൽ കടക്കാരൻ തിരിച്ചറിയാൻ; (iii) നിങ്ങളുടെ 
ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചു, നാദിർ അല്ലെങ്കിൽ unliquidated ഒന്നോ അതിലധികമോ ആയി 
പട്ടികയിൽ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ; ഒപ്പം (IV) നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം 
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ, കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ മുൻഗണനാ 
ക്ലെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത nonpriority ക്ലെയിമുകളായി ഷെഡ്യൂൾ 
എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ.  

മുകളിൽ വിവരിച്ച പോലെ എങ്കിൽ (i) നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ന്യൂട്രലായി 
പ്രകൃതിയാൽ, തുക, നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം സ്റ്റാറ്റസ ് അംഗീകരിക്കുന്നു; (II) 
നിങ്ങൾ കടക്കാർ നേരെ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമുകൾ നാളും പ്രകാരം 
ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാദിക്കുന്നത ് ചെയ്യരുത് (iii) ക്ലെയിം ഒന്നോ അതിലധികമോ 
വർണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല "സംശയിച്ച,്" "" unliquidated, 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ "അല്ലെങ്കിൽ" നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ഒരു തെളിവ ് ഫയൽ 
ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അത ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
രൂപത്തിൽ വിവരങ്ങൾക്കോ തിരുത്താൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടീസ ്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാധകമായ ബാർ തീയതി 
മുമ്പിൽ അവകാശവാദം ഒരു തെളിവ ്ഫയൽ ചെയ്യണം.   
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9. അവകാശ സംവരണം 

കടക്കാരൻ അവകാശമുണ്ട ് (i) തർക്കം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓഫ്സെറ്റുകളുടെ 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം വാദിച്ചിട്ടുണ്ട ് അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും 
അവകാശവാദങ്ങളും പ്രകൃതി ആയി ഷെഡ്യൂൾ ന്യൂട്രലായി അല്ലെങ്കിൽ 
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട ് ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദം, നമ്പർ, ബാധ്യതകൾ, മുൻഗണന 
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അല്ല (II) പിന്നീട് തർക്കിച്ചു, നാദിർ അല്ലെങ്കിൽ unliquidated 
പോലെ ഷെഡ്യൂൾ ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു; (iii) 
മറ്റുതരത്തിൽ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചേര്ക്കുക. ഈ അറിയിപ്പ് 
ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 
സമർപ്പിച്ച ഇല്ലയോ, ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദത്തിന് objecting നിന്നും കടം 
തടഞ്ഞേക്കാം. 

10. അധിക വിവരം 

ഷെഡ്യൂൾ, കടക്കെണി ബാർ, അധ്യായം 11 കേസുകളിൽ സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങളും പകർപ്പുകൾ www.kccllc.net/signal ലെ കെ.സി.സി ന് വെബ്സൈറ്റിൽ 
സൗജന്യമായി പരിശോധന ലഭ്യമാണ.് അധ്യായം 11 കേസിൽ പട്ടികകൾ ഫയലുകളും 
www.deb.uscourts.gov ന് കോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ഫീസ് ലഭ്യമാണ.് കോടതി 
ഇലക്ട്രോണിക ് റെക്കോർഡ്സ ് കോടതി ("പേസർ") പൊതു ആക്സസ ് ഒരു ലോഗിൻ 
ഐഡിയും പാസ്വേഡും www.pacer.psc.uscourts.gov ലെ ബൌളർ വഴി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
സേവനങ്ങളും ആക്സസ ് ആവശ്യമാണ.് ജില്ലാ വേണ്ടി പാപ്പരാക്കൽ കോടതി, 
യുണൈറ്റഡ ് സ്റ്റേറ്റ്സ ് ബാങ്കറപ്സി കോടതിയുടെ ക്ലാര്ക്ക ് ഓഫീസിൽ കൂടാതെ 
(ഈസ്റ്റേൺ സമയം സമയത്ത്) 09:00 നും 04:30 ഇടയിലാണ ് കാണാൻ സാധിക്കും 
പട്ടികയിലെ പകർപ്പുകൾ ഈ കേസുകളിൽ സമർപ്പിച്ച മറ്റ ്പ്രമാണങ്ങൾ, തിങ്കൾ 
വെള്ളിയാഴ്ച, ചലനതിലോ, 824 മാർക്കറ്റ ്സ്ട്രീറ്റ,് 3-ഫ്ലോർ, വില്മിംഗ്ടന,് ദേലാവർ 19801. 

നിങ്ങൾ ക്ലെയിമുകൾ തെളിവുകൾ ഫയൽ അധിക വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ, 
കടക്കാർ ബന്ധപ്പെടുക ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ക്ലെയിം ഏജന്റ് കെ.സി.സി നേരിട്ട് 
എഴുതി: സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ ്ക്ലെയിമുകൾ, സി / Kurtzman കാര്സന് കൺസൽട്ടന്റ്സ ്
ഓഫാക്കുക, കൂടെ 2335 അലാസ്ക അവന്യൂ, എൽ Segundo, സിഎ 90245, ഓ 888 830-4665 
(ടോൾ ഫ്രീ) 310-751-2648 (അന്താരാഷ്ട്ര വിരുതന്മാർ), അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ 
signalinfo@kccllc.com ബന്ധപ്പെടുക. 

ഐടി ക്ലെയിം തെളിവ ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള പാടില്ല ഒന്നുകിൽ, ഈ അറിയിപ്പ് 
ഉൾപ്പെടില്ല യാതൊരു കാര്യത്തിലും സംബന്ധമായ സ്വന്ത ആലോചന കാണാൻ കടം 
നേരെ അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം. കടക്കാർ കടം കോടതിയെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-
അഭിഭാഷക അവർ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ക്ലെയിം തെളിവ ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് 
ഉപദേശമോ തരാമോ. 
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 YOUNG CONAWAY STARGATT & TAYLOR, LLP 
 M. Blake Cleary (No. 3614) 

Jaime Luton Chapman (No. 4936) 
Travis G. Buchanan (No. 5595)  
Rodney Square 
1000 North King Street 
Wilmington, Delaware 19801 
Telefon: (302) 573-7799 
 
കടക്കാർ ബുദ്ധിയോടും പന്ത് 

 

 

!
 
 

നിങ്ങൾ ഈ അറിയിപ്പ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ,, (888) 
830-4665 അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ 

പുറത്തുനിന്നുള്ള വിളിക്കുന്നു തെറ്റുകള ്ഹോട്ട്ലൈൻ പുന 
ബന്ധപ്പെടുക (310) 751-2648 എ.ടി!


