Տնային աջակցության ծառայությունների
(In-Home Supportive Services Program, IHSS) ծրագիր

Ձեր ժամանակացույցը և արտաժամյա պահանջները

Նոր տեղեկատվական տեսահոլովակ՝
Ժամանակացույցեր, արտաժամյա և ճամփորդության
ժամանակի համար վճարում
Կալիֆորնիայի Սոցիալական ծառայությունների
բաժանմունքը (California Department of Social Services,
CDSS) ուրախ է հայտարարել, որ այժմ մատչելի է կարճ,
սակայն շատ տեղեկատվական տեսահոլովակ, որը ձեզ
լրացուցիչ մանրամասներ կտրամադրի Կալիֆորնիայի
նահանգային օրենսդրության նոր փոփոխությունների մասին,
որոնք այժմ պահանջում են, որ Տնային աջակցության
ծառայությունների (IHSS) մատակարարողները վճարվեն
արտաժամյա և ճամփորդության ժամանակի համար՝ որոշ
պայմանների ու հատուկ սահմանափակումների ներքո: Երբ
այս սահմանափակումներն անտեսվում են, IHSS
մատակարարողները կարող են խախտում ստանալ իր
հետևանքներով:

Խնդրում ենք մի քանի րոպե տրամադրել և դիտել այս տեսահոլովակը հետևյալ հղումով՝

http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG3154.htm.
Մենք շատ խրախուսում ենք ձեզ օգտվել այս հնարավորությունից և դիտել տեսահոլովակը,
որպեսզի պարզեք, թե ինչպես կարող են այս փոփոխություններն ազդել ձեզ վրա:
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Տնային աջակցության ծառայությունների
(In-Home Supportive Services Program, IHSS) ծրագիր

Ձեր ժամանակացույցը և արտաժամյա պահանջները
Ուսուցում
Այժմ ձեզ համար ուսուցում է մատչելի, որպեսզի
մանրամասնորեն տեղեկանաք այս նոր փոփոխությունների
մասին: Դիմեք ձեր տեղային վարչաշրջանի IHSS գրասենյակ,
IHSS Հանրային իշխանություն կամ միավորման ներկայացուցչին
մանրամասները պարզելու համար: Ի լրումն տեսահոլովակի և
ուսուցման, հետևյալ խորհուրդներն ընդգծում են այն կարևոր
տեղեկությունը, որը պետք է հիշել, որպեսզի խուսափեք
վճարման հետաձգումներից ու խախտումներից:

Անել և Չանել

 Իրավասու մատակարարողները կարող են ճամփորդել միայն 7 ժամ

յուրաքանչյուր աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում:
 Եվ ստացողները, և մատակարարողները պետք է հասկանան ժամերի
փոփոխության վարչաշրջանի հաստատման գործընթացը:
 Մատակարարողները չպետք է աշխատեն իրենց նշանակված
ընդհանուր առավելագույն շաբաթական ժամերից ավել:
 Մատակարարողները, որոնք աշխատում են մեկից ավել ստացողի
համար, չեն կարող աշխատել ընդհանուր 66 ժամից ավել
յուրաքանչյուր աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում:

Ժամանակացույցի լրացման խորհուրդներ
Ժամանակացույցը լրացնելիս մատակարարողների համար կարևոր է հիշել այս
օգտակար խորհուրդները.
1. Օգտագործեք միայն սև թանաք և ուժեղ սեղմեք:
2. Եվ ստացողը, և մատակարարողը պետք է
ստորագրեն ու ամսագրեն ժամանակացույցի
հետևում:
3. Կտրեք կետագծի երկայնքով:
4. Ժամանակացույցը մի ծալեք:
5. Մի գրեք արդեն տպված տեքստ պարունակող
վանդակներում:
6. Ժամանակացույցում գրեք միայն ժամերն ու
րոպեները յուրաքանչյուր աշխատած օրվա
համար:
7. Մի ծրարում ուղարկեք միայն մեկ
ժամանակացույց:
8. Ծրարի վրա ճիշտ նամականիշ տեղադրեք:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր տեղային վարչաշրջանի IHSS գրասենյակ կամ
IHSS Հանրային իշխանություն, կամ այցելեք Կալիֆորնիայի Սոցիալական ծառայությունների
բաժանմունքի Չափահասների ծրագրերի բաժնի կայքէջը՝
http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG1296.htm.
(Armenian)

