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MEMORANDUM
TO:

Members of the Vietnamese-American Community

FROM:

Bradley S. Clanton

DATE:

October 10, 2006

RE:

Status of Nguyen et al. v. William Joiner Center

Ladies and Gentlemen of the Vietnamese-American Community:
As most of you know, we are the attorneys who are now representing the Plaintiffs in the
lawsuit against the William Joiner Center of the University of Massachusetts, Boston. I am
writing to update you on the status of the case.
You will recall that the Suffolk Superior Court granted the University’s motion to dismiss
the complaint. We appealed that ruling to the Appeals Court of Massachusetts, and the Appeals
Court affirmed the decision of the Superior Court. On June 29, 2006, we filed an Application for
Further Appellate Review with the Supreme Judicial Court of Massachusetts. The Supreme
Judicial Court grants discretionary review of Appeals Court decisions in some cases which
appear to require further review. On September 11, 2006, the Massachusetts Supreme Court
granted our application for further review. We are currently awaiting notification from the Court
regarding when they will review our appeal.
This is a very positive development for the case and I hope it gives you some
encouragement. Please be assured that we will continue to work very hard to represent the
Plaintiffs vigorously in this matter.
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Kính thưa Quý Vị trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt:
Như hầu hết Quý Vị đã rõ, chúng tôi là những Luật Sư hiện đang đại diện cho các nguyên đơn
trong vụ kiện chống Trung Tâm William Joiner thuộc trường đại học Massachusetts Boston.
Tôi xin cập nhật tình trạng của vụ kiện để Quý Vị am tường.
Quý Vị có thể nhớ lại rằng Toà Thượng Thẩm Suffolk đã chuẩn y đề nghị của Trường Đại Học
để bác bỏ vụ kiện này. Chúng tôi đã chống án lên Toà Phúc Thẩm tại Tiểu Bang Massachusetts,
và Toà Phúc Thẩm đã phán y án của Toà Thượng Thẩm. Ngày 29 tháng 6 năm 2006, chúng tôi
đã nộp đơn xin chống án lên Toà Tối Cao tại Tiểu Bang Massachusetts. Ngày 11 tháng 9 năm
2006 Toà Tối Cao đã chấp thuận đơn xin chống án. Hiện nay, chúng tôi đang đợi thông báo
của Toà Tối Cao để biết ngày nào Toà sẽ xét vụ chống án của chúng ta.
Đây là bước phát triển rất vững vàng và đáng khích lệ. Xin Quý Vị tin chắc rằng chúng tôi sẽ
tiếp tục làm việc một cách nhiệt thành và không mệt mỏi để đại diện cho các nguyên đơn trong
vụ kiện này.
Phần chuyển ngữ của:
Nguyễn Hữu Luyện
Đại Diện Nhóm Nguyên Đơn

