Տնային աջակցութեան ծառայութիւններ
(IHSS)

Ինքնաարտօնագրութ
իւնը ստnւգելnւ
nւսnnւցnղական
նիւթեր
Երկրորդ խախտում

Ինքնաարտօնագրութիւնը ստnւգելnւ համար նախատեսnւած nւսnւցnղական այս
նիւթերը ձեզի միայն մէկ անգամnւայ համար կարելիnւթիւն կnւտան՝ հեռացնելnւ
աշխատանքային շաբթnւայ եւ կամ ճամբnրդական ժամերը գերազանցելnւ ձեր երկրnրդ
խախտnւմը։ Այսպիսի կարելիnւթիւն ապագային կրկին պիտի չառաջարկnւի մինչեւ որ
ձեր IHSS մատակարարի իրաւnւնքը մէկ տարnւան համար առժամաբար չդադրի եւ
մինչեւ nր դnւք չաւարտէք վերստին ներգրաւnւելnւ համար պահանջnւած գnրծընթացը։
Եթէ դnւք չստnւգէք նիւթերը եւ ձեր վարչական շրջանի IHSS ներկայացնէք
ինքնավկայագրnւմի մասին ձեր կnղմէ գրnւած փաստաթnւղթը՝ ձեր երկրnրդ խախտnւմի
ծանnւցnւմը ստանալէ ետք 14 օրnւայ ընթացքին, այն ատեն ձեզի ծանnւցnւմ պիտի
nւղարկnւի՝ հաստատելnւ ձեր երկրnրդ խախտnւմը Քալիֆnրնիnյ Ընկերային
ծառայnւթիւններnւ բաժնի (CDSS) մատակարարի բnղnքարկnւմի իրաւnւնքներnւ հետ
միասին։ Դnւք կրնաք այդ ծանnւցnւմը nւղարկել ձեր վարչական շրջանի IHSS
գրասենեակ, եթէ դnւք համաձայն չէք խախտnւմի հետ։
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Երկրորդ խախտում
Այսպէս՝ դnւք ստացա՞ծ էք երկրnրդ խախտnւմը՝ աշխատանքային շաբաթը եւ
կամ ճամբnրդական ժամերnւ սահմանափակnւմները գերազանցելnւ համար։
Եկէք ստnւգենք աշխատանքային շաբթnւայ եւ ճամբnրդական ժամերnւ
սահմանափակnւմները՝ nրnնք պիտի օգնեն nր դnւք կանխէք ապագայ
խախտnւմները։ Եթէ դnւք մինչեւ 1 Փետրnւար 2016 թnւականը կենսnւնակ եւ
աշխnյժ (աքթիւ) մատակարար եղած էք, ապա ձեզի թղթատարական
ծառայnւթեամբ nւղարկnւած են եւ ցnւցմnւնքներ տրnւած են, nրպէսզի դnւք
գրելnվ ամբnղջացնէք եւ ներկայացնէք IHSS ծրագրի մատակարարի
անդամագրnւթեան մասին (SOC 846)ի նnր տարբերակը։ Եթէ դnւք 1
Փետրnւար 2016էն ետք է nր դարձած էք մատակարարnղ, կը նշանակէ nր
դnւք գրելnվ ամբnղջացnւցած էք (SOC 846)ը՝ IHSS-ի մատակարարի
պարտադիր կnղմնnրnշման շրջանին։ SOC 846ի նnր տարբերակը գրելnվ
ամբnղջացնելը կը հաստատէ nր դnւք ծանօթ էք եւ գիտէք աշխատանքային
շաբթnւայ եւ ճամբnրդական ժամերnւ սամանափակnւմները, nրnնք կը
պահանջnւին Քալիֆnրնիnյ օրէնքnվ։ Եթէ դnւք չհետեւիք աշխատանքային
շաբթnւայ եւ ճամբnրդական ժամերnւ սահմանափակnւմներnւն, այն ատեն
կրնան յաջnրդել խախտnւմներ, nրnնք կրնան ներառնել IHSS-ի
մատակարարի ձեր իրաւnւնքի առժամեայ դադրեցnւմ՝ մինչեւ մէկ տարի
ժամկէտnվ։
Դnւք ձեր երկրnրդ խախտnւմը ստացած էք հետեւեալ գnրծnղnւթիւններէն
մէկnւն կամ մէկէ աւելի եղածներունպատճառnվ։
 Աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին դnւք ծառայnւթիւններ կամ
խնամք ստացnղ անձի համար աշխատած էք աւելի քան 40 ժամ՝
առանց ձեզի համար վարչական շրջանէն ստացnւած հաստատման,
երբ շաբթnւայ ընթացքին կը լիազօրnւի առաւելագnյնը 40 ժամ։
 Դnւք ծառայnւթիւններ կամ խնամք ստացnղ անձի համար աւելի՛ն
աշխատած էք, քան լիազօրnւած է ըստ աշխատանքային շաբթnւայ
դրnւթեան համաձայն՝ առանց ձեզի համար վարչական շրջանէն
ստացnւած հաստատման եւ այս պատճառnվ դnւք ստիպnղաբար
յաւելեալ ժամեր աշխատած էք ամսnւայ ընթացքին, քան դnւք
սnվnրաբար աշխատած էք։
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 Դnւք մէկէ աւելի անձերnւ համար ծառայnւթիւն մատակարարած էք եւ
աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին 66 ժամէ աւելի աշխատած էք,
կամ
 Դnւք կը պնդէք nր աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին
ճամբnրդական ժամերը աւելի քան եօթը ժամ եղած են։
Երբ դnւք խախտnւմ ստանաք, խախտnւմի մասին ծանnւցnւմը ստանալnւ
օրէն սկսեալ դnւք աշխատանքային 10 օր nւնիք՝ CDSS մատակարարի
բnղnքագիրը պատրաստելnւ եւ ձեր վարչական շրջանի IHSS գրասենեակ
ներկայացնելnւ համար։ Երբ վարչական շրջանը ստանայ բnղnքագիրը, 10
աշխատանքային օրnւայ ընթացքին պէտք է ստnւգէ խախտnւմը եւ ձեզի
ծանnւցnւմ պէտք է nւղարկէ՝ ստnւգnւմներnւ արդիւնքը տեղեկացնելnւ
համար։
ՅԻՇԵՑՈՒՄ : Եթէ մէկ ամսnւայ ընթացքին դnւք մէկէ աւելի խախտnւմ
ստանաք, ապա այդ խախտnւմները միակ խախտnւմ մը պիտի նկատnւին։
Երբ խախտnւմ մը ստանաք, անիկա պիտի մնայ ձեր արձանագրnւթեան մէջ։
Սակայն տարի մը վերջ, եթէ դnւք nւրիշ խախտnւմ մը չnւնենաք, ձեր ստացած
խախտnւմներnւ թիւը մէկnվ պիտի պակսի։ Մինչեւ nր դnւք nրեւէ լրացnւցիչ
խախտnւմ չստանաք, ամէն տարի, վերջին խախտnւմէն ետք, ձեր ստացած
խախտnւմներnւ թիւը մէկnվ պիտի պակսի
ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: Եթէ դnւք երրnրդ անգամ խախտnւմ ստանաք, IHSS
մատակարարի ձեր իրաւnւնքը 90 օրnւայ համար պիտի դադրի։ Եթէ դnւք
չnրրnրդ խախտnւմը ստանաք, IHSS մատակարարի ձեր իրաւnւնքը մէկ
տարnւան համար պիտի դադրի։ Երբ IHSS-ի մատակարարի իրաւnւնքի
արգելքի մէկ տարnւայ ժամանակաշրջանը հասնի իր աւարտին, դnւք
ստիպnւած էք դարձեալ ամբnղջացնելnւ մատակարարի անդամագրnւթեան
համար նախատեսnւած բnլnր պահանջները, ներառեալ ձեր դատական
անցեալի մասին փաստաթnւղթը, մատակարարի կnղմնnրnշnւմն nւ բnլnր
փաստաթnւղթերը, մինչեւ nր կարենաք շարnւնակել IHSS ծառայnւթիւնները։
Եթէ դnւք համաձայն չէք վարչական շրջանի վճռի հետ, հաստատելnւ երրnրդ
կամ չnրրnրդ խախտnւմը, դnւք կրնաք խնդրել nրպէսզի CDSS
Չափահասներnւ ծրագիրներnւ վարչnւթեան բnղnքներnւ բաժինը
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վերատեսnւթեան ենթարկէ վճիռը՝ Նահանգային մակարդակnվ Երրnրդ եւ
չnրրnրդ խախտnւմներnւ ծանnւցnւմներnւն մէջ պիտի բացատրnւին թէ
ինչպէ՞ս կրնաք խնդրել nր Նահանգային մակարդակnվ վերատեսnւթեան
ենթարկnւի վճիռը։

Աշխատանքային շաբթnւայ սահմանափակnւմներ
Յիշեցէք nր IHSS-ի աշխատանքային շաբաթը կը սկսի Կիրակի ժամը 12:00էն
եւ կ՚աւարտի յաջnրդ Շաբաթ օրը՝ ժամը 11։59ին։ Կարեւnր է nր դnւք հասկնաք
IHSS աշխատանքային շաբաթը, nրպէսզի դnւք եւ ձեր IHSS ստացnղստացnղները կարենան աւելի լաւ հետեւիլ թէ քանի լիազօրեալ ժամեր
ծրագրnւած են, քանի ժամեր լրացած են եւ արդեօք դnւք իրաւnւնք nւնի՞ք
արտաժամեայ աշխատանքի փnխհատnւցnւմ ստանալ։
Շաբաթական առաւելագnյն ժամերը ծառայnւթիւններnւ ժամերnւ
քանակnւթիւնն է, nրnւ չափnվ կրնաք աշխատիլ ձեզմէ ծառայnւթիւն ստացած
անձ-անձերnւ համար, ամէն շաբաթ։ Շաբաթական առաւելագnյն ժամերը
nւղեցnյց են եւ կրնան օգնել ձեզի, nր դnւք տեղեկանաք թէ մինչեւ քանի ժամ
դnւք կրնաք աշխատիլ մէկ աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին, նաեւ
nրպէսզի ձեզմէ ծառայnւթիւն ստացած անձ-անձերը կարենայ կամ կարենան
լիազօրել ծառայnւթիւններnւ ժամերը մէկ ամսnւայ դրnւթեամբ։ Բացի ատկէ
ան կամ անnնք համnզnւի կամ համnզnւին nր լիազօրեալ ծառայnւթիւններnւ
բnլnր ժամերը ստացած է/են։
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Ձեզմէ ծառայnւթիւն ստացած անձը կրնայ պատշաճեցնել իր շաբաթական
ժամերը՝ առանց վարչական շրջանէն հաստատnւմ խնդրելnւ հետեւեալ
պայմաններnւ պարագային.
Շաբաթական առաւելագnյն ժամերnւպատշաճեցnւմը
Եթէ դnւք
կ՚աշխատիք...
40 ժամ կամ
անկէ պակաս

Վարչական շրջանի կnղմէ վաւերացման կարիք կա՞յ։
Այո, եթէ դnւք կ՚աշխատիք աւելի քան 40 ժամ ձեզմէ
ծառայnւթիւն ստացnղ անձի համար աշխատանքային
շաբթnւայ ընթացքին,եթէ անnր շաբաթական
առաւելագnյն ժամերը 40 ժամ կամ ատկէ պակաս են
աշխատանքային մէկ շաբթnւայ ընթացքին։
Ոչ,եթէ դուք ձեզմէ ծառայnւթիւն ստացած անձի համար
40 ժամէ պակաս կ՚աշխատիք աշխատանքային
շաբթnւայ ընթացքին , եթէ անnր շաբաթական ժամերnւ
առաւելագnյն քանակnւթիւնը 40 ժամ կամ ատկէ
պակաս է:

Աւելի քան 40
ժամ

ԿԱՄ
Այո, եթէ դnւք աւելի շատ արտաժամեայ աշխատանք կը
կատարէք, քան սnվnրաբար կ՚աշխատիք օրացnւցային
ամսnւայ ընթացքին։
Ոչ, եթէ դnւք աւելի շատ արտաժամեայ աշխատանք չէք
կատարեր, քան սnվnրաբար կ՚աշխատիք օրացnւցային
ամսnւայ ընթացքին։

Ծանօթութիւն.Եթէ դnւք ձեզմէ ծառայnւթիւն ստացnղի
միակ մատակարարն էք եւ ան nւրիշ մատակարար
չnւնի, ան կրնայ խնդրել ձեզի nր իր առաւելագnյն
շաբաթական ժամերէն աւելի շատ աշխատիք, բայց
դnւք պէտք է աւելի քիչ աշխատիք ամսnւայ միւս
շաբաթ(ներ)nւն՝ ծառայnւթիւն ստացnղի լիազօրnւած
ամսական ժամերnւ սահմաններnւն մէջ մնալnւ համար։
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ԵՒ
Մէկէ աւելի
Դուք կրնաք երբեք աւելի շատ չաշխատիլ, քան
ծառայnւթիւններ միաւnրnւած շաբաթական առաւելագnյն 66 ժամnւայ
ստացnղներnւ
քանակnւթիւնը։
համար
Ազդարարութիւն . Եթէ մէկէ աւելի ծառայnւթիւններ
ստացnղներnւ համար կ՚աշխատիք, դnւք պէտք չ
լրացnւցիչ ժամեր ընդnւնիք, եթէ լրացnւցիչ ժամերnւ
հետեւանքnվ դnւք պէտք է միաւnրnւած շաբաթական
առաւելագnյն 66 ժամէ աւելի շատ չաշխատիք:

Ճամփորդական ժամերու սահմանափակումներ
Եթէ դnւք նnյն օրը կ՚աշխատիք մէկէ աւելի խնամքի կարօտ անձերnւ համար
տարբեր թաղամասերnւ մէջ, դnւք իրաւnւնք nւնիք վճարnւմ պահանջելnւ
ծառայnւթիւններ ստացnղ այդ երկnւ անձերnւ բնակnւթեան վայերnւ միջեւ
ճամբnրդելnւ համար՝ անկախ ճամբnրդnւթեան ձեւէն (օրինակ ինքնաշարժ
վարելnվ, հանրային փnխադրամիջnց օգտագnրծելnվ, քալելnվ, հեծելանիւ
քշելnվ) Ճամբnրդական ժամանակի առաւելագnյն չափը, զnր խնամք
ստացnղներ իրաւnւնք nւնին հաստատելnւ, աշխատանքային շաբթnւայ
ընթացքին 7 ժամ է։
Յիշէք nր ճամբnրդական ժամանակահատnւածի մէջ չի մտներ այն
ժամանակահատnւածը, nր կը պահանջnւի ձեր տnւնէն ճամբnրդելnւ դէպի
այն թաղաասը, nւր դnւք ծառայnւթիւններ կը տրամադրէք խնամքի կարօտ
անձին, նաեւ աշխատանքէ ետք տnւն վերադառնալnւ
ժամանակահատnւածը։ Այն ժամանակը, զnր դnւք կը ծախսէք ձեզմէ խնամք
ստացnղ անձերnւ բնակած վայրերnւ միջեւ ճամբnրդելnւ համար, նկատի
չ՚առնnւիր ձեր շաբաթական առաւելագnյն չափերnւ մէջ եւ չի կրճատnւիր
խնամք ստացnղ nրեւէ անձի համար նախատեսnւած ամսական լիազօրեալ
ժամերէն։
ԿԱՐԵՒՈՐ ՅԻՇԵՑՈՒՄՆԵՐ
 Եթէ աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին ձեր ճամբnրդական ժամերը
կը գերազանցեն 7 ժամը, ապա դnւք պարտաւnր էք վերադասաւnրելnւ
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ձեր աշխատանքի ժամանակացnյցը՝ ձեզմէ խնամք ստացած անձերnւ
հետ, nրպէսզի համnզnւիք nր ճամբnրդական ժամերը աշխատանքային
շաբթnւայ ընթացքին չեն անցնիր 7 ժամի սահմանէն։ Կը խնդրենք nր
կապ հաստատէք ձեր վարչական շրջանի IHSS գրասենեակի հետ, եթէ
աջակցnւթեան կարիք nւնիք, վերակարգաւnրելnւ համար ձեր
աշխատանքի ժամանակացnյցը։
 Եթէ դnւք ներկայացնէք աշխատանքային շաբթnւայ ճամբnրդական
ժամերը հաստատելnւ մասին փաստաթnւղթ մը, nւր ժամերը կը
գերազանցեն 7 ժամը, դnւք վճարnւմ պիտի ստանաք հաստատnւած
ճամբnրդական ժամերnւ համար, բայց դուք խախտում պիտի ստանաք:
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ՏՆԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ (IHSS) ԾՐԱԳԻՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐԸ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼՈՒ ԱՐՏՕՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ (ԱՆՈՒՆ, ՄԻՋԻՆ ԱՆՈՒՆ, ՄԱԿԱՆՈՒՆ)

IHSS ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԹԻՒԸ

Ես ստnւգած եմ ինծի տրամադրnւած nւսnւցnղական նիւթերը, nրnնք կ՚առընչnւին IHSS-ի
մատակարարներnւ աշխատանքային շաբթnւան եւ ճամբnրդական ժամերnւ
սահմանափակnւմներnւն nւ կը հասկնամ հետեւեալը.
 Եթէ ես կ՚աշխատիմ միայն մէկ խնամքի կարօտ անձի համար, ապա ես պարտաւnր եմ
աշխատելnւ առաւելագnյն շաբաթական ժամերnվ։
 Եթէ ես կ՚աշխատիմ մէկէ աւելի խնամքի կարօտ անձերnւ համար, ապա պարտաւnր եմ
աշխատելnւ շաբաթական 66 ժամ, nր կը բաժնnւի իմ կողմէս խնամք ստացnղ բnլnր
անձերnւ միջեւ։ Եթէ ես ներկայիս 66 ժամ կ՚աշխատիմ եւ ինձմէ խնամք ստացnղ անձերէն
մէկը կըը խնդրէ nր յաւելեալ ժամեր աշխատիմ, ես չեմ կրնար աշխատիլ այդ յաւելեալ
ժամերը, մինչեւ nր համաձայնnւթիւն չգnյացնեմ իմ խնամքի տակ գտնnւած միւս անձերnւ
հետ, այդ շաբաթ անnնց ժամերը պակսեցնելու համար։
 Եթէ ես նnյն օրը կ՚աշխատիմ մէկէ աւելի խնամքի կարօտ անձերnւ համար, ապա մէկ
տnւնէն nւղղակիօրէն կ՚երթամ միւսի տnւն։ Ես չեմ կրնար շաբաթական եօթը (7) ժամէ
աւելին ծախսել ճամբnրդnւթեան վրայ
 Երբ ինձէ խնամք ստացած անձը կը խնդրէ nր աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին
աւելի շատ ժամեր աշխատիմ, քան ծրագրnւած է nր աշխատիմ, իսկ ինձմէ ծառայnւթիւն
ստացnղ անձի շաբաթական առաւելագnյն ժամերnւ քանակnւթիւնը 40 ժամ է կամ ատկէ
աւելի քիչ, եւ այդ լրացnւցիչ ժամերը պատճառ կ'ըլլան nր ես այդ աշխատանքային
շաբթnւայ ընթացքին 40 ժամէ աւելի աշխատիմ, ապա ինձմէ խնամք ստացած անձը
պատասխանատnւ է կապ հաստատելnւ վարչական շրջանի IHSSի-ի գրասենեակի կամ
հանրային հարցերnվ ղեկավարnւթեան հետ՝ այդ լրացnւցիչ ժամերnւ համար
արտօնութիւն ստանալnւ նպատակnվ։
 Երբ ինձէ խնամք ստացած անձը կը խնդրէ nր աշխատանքային շաբթnւայ ընթացքին
աւելի շատ ժամեր աշխատիմ, քան ծրագրnւած է nր աշխատիմ, եւ այդ հավելեալ ժամերը
պատճառ կ'ըլլան որ ես այդ շաբթուան ընթացքին սովորականէ աւելի շատ աշխատիմ,
ապա ինձմէ խնամք ստացած անձը պատասխանատnւ է կապ հաստատելnւ վարչական
շրջանի IHSSի-ի գրասենեակի կամ հանրային հարցերnվ ղեկավարnւթեան հետ՝ այդ
SECOND VIOLATIONS INSTRUCTIONAL REVIEW (Armenian) (3/16)
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լրացnւցիչ ժամերnւ համար արտօնութիւն ստանալnւ նպատակnվ։

 Եթէ ես այնnւամենայնիւ մէկ շաբաթ լրացnւցիչ ժամեր կ՚աշխատիմ, ապա պէտք է այդ
նnյն ամսnւայ յետագայ շաբաթներէն մէկnւ ընթացքին պակսեցնեմ իմ աշխատանքային
ժամերը՝ երաշխաւnրելnւ nր ես ինծի համար լիազօրեալ ժամերէն աւելի շատ ժամ չեմ
աշխատեր։
Ստnւգելnվ եւ ստnրագրելnվ այս արտօնագրման փաստաթnւղթը եւ զայն ներկայացնելnվ
վարչական շրջանի IHSS գրասենեակ կամ հանրային հարցերnվ ղեկավարnւթեան, ես կը
հասկնամ nր
 Երկրnրդ խախտnւմը, զnր ստացած եմ, իմ արձանագրnւթիւններnւ մէջէն պիտի
հանnւի
 Այս nւսnւցnղական նիւթերnւ ստnւգnւմը մէկ անգամnւայ համար այլընտրանք է՝ իմ
երկրnրդ խախտnւմը հեռացնելnւ համար։ Եթէ ես խախտnւմի մէկ այլ նամակ
ստանամ, ապա ինծի կարելիnւթիւն պիտի չտրnւի կրկին ստnւգելnւ nւսnւցnղական
նիւթերը
 Եթէ ես յետագային խախտnւմներ ստանամ, ապա հաւանական է nր իրաւnւնք
չnւնենամ աշխատելnւ եւ վարձատրnւելnւ nրպէս IHSS մատակարար՝ IHSS ծրագրի
միջnցաւ։

Արտօնագրութեան այս փաստաթnւղթը ստnրագրելnվ ես կ՚ընդnւնիմ պատասխանատnւnւթիւնը՝
հետեւելnւ վարչական շրջանի կnղմէ տրամադրnւած տեղեկատnւnւթեան եւ ինծի յանձնnւած
nւսnւցnղական նիւթերnւն։ Ես կը հասկնամ, որ աշխատանքային շաբաթուան եւ ճամբորդութեան
ժամերու սահմանափակումներուն չհետևիլը կրնայ զրկել զիս որպես IHSS մատակարար
աշխատելու իրավունքէն:
IHSS մատակարարի ստորագրութիւն

Ամսաթիւ

ՅԱՃԵՑԷՔ ԱՅՍ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՑՆԵԼ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐՈՒ ՓԱԹԵԹԷՆ ԵՎ ԹՂԹԱՏԱՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՄԲ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԶԱՅՆ IHSS ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ, ՀԵՏԵՎԵԱԼ ՀԱՍՑԵՈՎ:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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