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 IHSS یجمع دعوی مصالحه اعالن

 حمایتی خدمات به اعالن این .باشدیم جمعی دسته دعوی طرح دو پیشنهادی مصالحات درباره اعالن این

   .است مربوط (IHSS) خانگی درون

 دعاوی طرح درباره

 تصویب نفر ۰۰٬۰۰۰ حدود به IHSS خدمات تمامی توقف جهت را قانونی کالیفرنیا ایالت ۹۰۰۲ سال در

 به منزل در مراقبی خدمات سایر و منزل تمیزکاری غذادهی٬ در کمک هاساعت قانون این .کرد

 ساعات کاهش جهت دیگری قانون ایالت این ۹۰۰۰ سال در .است داده کاهش نیز را دیگر نفر ۰۰۰٬۰۰۰

 بعضی که صورتی در بود ممکن) .کرد تصویب %۹۰ تا را افراد از دیگر بسیاری برای IHSS خدمات

 ساعات داشتند قرار خانه از خارج جابجایی جدی خطر در که کنند اثبات توانستندیم کنندگان دریافت از

  .د(بازیابن را خود خدمات

 کارگری های اتحادیه همچنین و IHSS خدمات کنندگان دریافت سایر و(David Oster)رآست دیوید

 مقامات هاخوانده .کردند اقامه IHSS خدمات ساعات کاهش این درباره را دعوی IHSS مددکاران ویژه

   .شوندیم خوانده آستر دعوی پرونده .هستند ایالتی

 از بیش IHSS مددکار دریافتی میزان اگر که کرد تصویب را قانونی همچنین ایالت این ۹۰۰۲٬ سال در

  .یابد کاهش آن بودجه باشد ساعت در دالر ۲٫۵

 موجب به را دعوی IHSS مددکاران ویژه کارگری های اتحادیه و IHSS خدمات کنندگان دریافت

 (Dominguez) دومینگوئز دعوی پرونده .هستند ایالتی مقامات هاخوانده .کردند اقامه دستمزد کاهش

   .شوندیم خوانده

 متوقف را ۹۰۰۰ و ۹۰۰۲ سالهای پرونده دو هر به مربوط گرفته صورت یهاکاهش اوکلند در دادگاهی

 کس هیچ .بدهد را IHSS کاری ساعات یهاکاهش ادامه اجازه تا خواست عالی دیوان از ایالت .کرد

 ساعات کاهش این توقف به اوکلند دادگاه آیا داندینم کس هیچ .دهدیم حکم چگونه عالی دیوان داندینم

   .خیر یا دهدیم ادامه همیشه برای کاری

 مصالحات درباره

 ۹۰۰۰ و ۹۰۰۲ سال در IHSS کاری ساعات کاهش دردسر از همیشه برای است گرفته تصمیم ایالت

   .شد نخواهند اجرا هرگز خدمات ساعات کاهش این .شود خالص

 خدمات ساعات در%۹۰ کاهش هیچ IHSS وجود یکساله %۸ کاهش یک .داشت نخواهد وجود 

 ساعات از کمتر %۴٫۴ کاهشی مورد این .شودیم آغاز ۹۰۰۰ جوالی ۰ حوالی که داشت خواهد

 مربوط دعاوی این به که است گرفته صورت قبل از %۰٫۶ کاهشی زیرا بود خواهد فعلی کاری

 .%(۸ = %۴٫۴ + %۰٫۶) .شودینم
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 خدمات ساعات در کاهش ۹۰۰۴ جوالی حوالی IHSS ۰٫۴ مورد این .ابدییم تقلیل %۷ به% 

   .باشدیم فعلی %۰٫۶ کاهش بعالوه کاهش

 بدهید بیشتری خدمات ساعات درخواست کانتی مقامات از دیتوانیم کرد تغییر شما شرایط اگر.   

 دستمزدهای برای ایالتی بودجه در یکاهش هیچ IHSS داشت نخواهد وجود.  

 درخواست جدید ارزیابی جهت IHSS برنامه برای بیشتری بودجه فدرال دولت از که کرد توافق ایالت

   .دهد خاتمه ۹۰۰۵ سال در نهایتا  %۷ کاهش به تواندیم ایالت شود داده مجوز که صورتی در.کند

 سال در IHSS خدمات ساعات کاهش درباره دعوی اعالن اگر .است جمعی دسته دعاوی موارد این

 IHSS خدمات اگر .دیباشیم آستر پرونده خواهان گروه از عضوی دیاکرده دریافت ۹۰۰۰ یا ۹۰۰۲

 دومینگوئز پرونده خواهان گروه از عضوی دیکنیم زندگی زیر کانتی سه از یکی در و دیکنیم دریافت

  :هستید

 .فرسنو .کاستا کنترا .کاالوراس .آالمادا

 .ماریپوسا.مارین .مادرا .آنجلس لوس

 .پلیسر .ناپا .مونتری .مندوسینو

 .فرانسیسکو سن .بنیتو سن .ساکرامنتو .ریورساید

 .باربارا سانتا .ماتئو سن .آبیسپو لوئین سن .جوئاکوئین سن

 .سونوما .سوالنو .کروز سانتا .کالرا سانتا

     .یوبا .یولو

 درباره را دعوی توانندینم پرونده دو هر در خواهان گروه اعضای مصالحه٬ از بخشی عنوان به

  .کنند اقامه %۷ یا %۸ یهاکاهش

  :کنید کسب بیشتری اطالعات مایلید اگر

 پرونده نیز و آستر پرونده در IHSS خواهان گروه اعضای از نمایندگی به وکال از مختلفی های گروه

 این از فهرستی دیتوانیم .نامندیم IHSS مصالحه وکالی را هاآن یهمه .کنندیم فعالیت دومینکوئز

 .کنید دریافت خود کانتی اجتماعی رفاه اداره از را بیشتری اطالعات و مصالحه توافقنامه از نسخه وکال٬

 از دیتوانیم همچنین .کنید کسب زمینه این در را اطالعاتی خود کانتی دولتی مقامات از دیتوانیم همچنین

٬ www.disabilityrightsca.org:کنید کسب را اطالعاتی زیر های وبسایت

www.altshulerberzon.com٬ 

 

 

   :دیتوان یم اعالن این یا مصالحه درباره پرسش طرح جهت

  .بگذارید پیغام 1-677-657-7766 شماره به IHSS مصالحه وکالی برای (۰) 

 

 

     
 

www.dss.cahwnet.gov   www.dhcs.ca.gov 
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,c/o Disability Rights California آدرس به IHSS مصالحه وکالی به را ای نامه (۹) 

, 1330 Broadway Suite 500 , Oakland, CA 94612 کنید ارسال.    

 بفرستید  IHSSsettlement@gmail.com بهآدرس ای رایانامه (۰)

 :ندارید اعتراضی مصالحه به نسبت اگر

 .نیست شما طرف از اقدامی به نیاز

 :دارید اعتراض مصالحه به نسبت اگر

 ارسال مهلت آخرین .نمایید ارسال مصالحات به نسبت خود اعتراض دلیل درباره را یاظهارنامها باید

 :کنید ارسال زیر آدرس را خود نامه اعتراض .است ۹۰۰۰ مه ۰ اظهاریه

 IHSS: IHSS Settlement Lawyers, c/o Disability Rightsمصالحه وکالی.۹

California, 1330 Broadway Suite 500, Oakland, CA 94612. 

 این به دیتوانینم تاریخ آن از پس .نمایید ارسال اعالمی مهلت آخرین تا را خود نامه اعتراض ستیبایم

   .نمایید اعتراض مصالحات

 ۹۰۰۰ مه 72 روز بعدازظهر 7:22 ساعت در مصالحات درباره را استماعی جلسه نیز اوکلند دادگاه

 ممکناستتاریخاستماعتغییرکند.لطفا درحوالیتاریخاستماعباشماره .کرد خواهد برگزار

دیدنکنید.www.disabilityrightsca.orgتماسبگیریدیاازسایت7766-657-677-1

  :است شده درج زیر در دادگاه آدرس

U.S. Federal District Court, Courtroom 2  

1301 Clay Street, 4th Floor 

Oakland California 94612 

 

.کنید کسب الذکرفوق یهامکان از استماع جلسه درباره را بیشتری اطالعات دیتوانیم





Maari mong makuha ang punang ito sa Tagalog.

You can get this notice in English.


