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California’s protection & advocacy system 

Pag-unawa Kung Paano Kwentahin ang Oras ng IHSS 

Hunyo 2019, Pub. #5611.08 - Tagalog 

Ipinaliliwanag ng publikasyon na ito kung paano kinukwenta ang buwanang 
oras ng mga In-Home Supportive Services (IHSS).1   Ipinagpapalagay ng 
publikasyong ito na nakapag-aplay ka na para sa IHSS, na dumaan sa in-
home assesment kasama ang IHSS Social Worker, at nakatanggap ng 
oras ng pag-aproba ng Notice of Action (NOA).  Para sa higit pang 
impormasyon sa Proseso ng aplikasyon ng IHSS, pakitingnan ang IHSS 
Nuts and Bolts Manual, #5470.01.2   

 
A) Background na impormasyon 

 

(1)  IHSS Pagpopondo  
 
Una, mahalaga na maunawaan ang iba't ibang pinagmumulan ng 
pagpopondo para sa IHSS dahil ang pinagmumulan ng iyong pagpopondo 
(kilala rin bilang "programa") ay tutukoy sa maximum na halaga ng 
buwanang oras ng IHSS na available sa iyo.  Tandaan, na "ang mga oras 
na available sa iyo" ay hindi nangangahulugan na makukuha mo ang lahat 
ng mga oras na iyon.  Ang mga kadahilanan na tumutukoy sa mga oras na 
natanggap mo ay tatalakayin sa publikasyong ito. 
 

                                     
1 Sa abot ng aming kaalaman, ito ang formula na ginagamit ng Estado 
upang kalkulahin ang mga serbisyo ng IHSS. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 
2 Ang Publikasyon ng DRC “In-Home Supportive Services Nuts and Bolts 
Manual” ay available sa: DRC In-Home Supportive Services Nuts & Bolts 
Manual. ((Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
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Mayroong apat na mga programa ang IHSS.  Ang bawat programa ay may 
iba't ibang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at pinakamataas na 
buwanang oras na available, depende sa kung ikaw ay itinuturing na 
Severely Impaired o Non-Severely Impaired (higit pa tungkol dito sa ibaba).  
Ang mga programang ito ay: 
 

• Personal Care Services Program (PCSP); 
• IHSS Plus Option (IPO); 
• IHSS Plus Option (IPO); 

• In-Home Supportive Services Residual (IHSS-R); at ang  
• Community First Choice Option (CFCO) 

 

Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa iyong programa sa 
pamamagitan ng pagtingin sa iyong Notice of Action3 na pumapayag sa 
iyong aplikasyon para sa IHSS, o sa pamamagitan ng pagtatanong sa 
iyong IHSS Social Worker.  
 

Inililista ng sumusunod na tsart ang mga programa at ang maximum na 
magagamit na buwanang mga oras ng IHSS:  

  

                                     
3 Makita ang Paunawa ng Mga Serbisyo sa Suportang In-Home (IHSS) 
Change para sa halimbawa ng NOA. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 

     
Program 

Kung ikaw ay 
itinuturing na 
Severly 
Impaired (SI) - 
hanggang sa: 

Kung ikaw ay 
itinuturing na 
Non-Severly 
Impaired 
(NSI) - 
hanggang sa: 

Citation/pinagkunan ng 
impormasyon 

PCSP 283  
oras/buwan 

 283   
oras/buwan 

All County Information Notice 
(ACIN) Number I-28-06 

IPO 283  
oras/buwan 

195   
oras/buwan 

All County Letter (ACL) 
Number 11-19 

IHSS-R 283  
oras/buwan 

195   
oras/buwan 

ACIN I-28-06 

CFCO 283  
oras/buwan 

Up to 283   
oras/buwan 

ACL 14-60 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/NA1253.pdf
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/NA1253.pdf
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• PCSP:  

Upang maging karapat-dapat para sa PCSP, dapat ikaw ay nakakatanggap 
ng buong-saklaw na Medi-Cal4 at ang iyong tagapagbigay ng IHSS ay hindi 
maaaring ang iyong asawa o magulang.   

 
• IPO:  

 

Upang maging karapat-dapat para sa IPO, hindi ka kwalipikado para sa 
programa ng PCSP dahil sa isa sa mga sumusunod:  

• Ang iyong (mga) tagapagbigay ng IHSS ay ang iyong asawa o 
magulang,  

• nakakatanggap ka ng Advance Pay,5  
• o nakakatanggap ka ng Restaurant Meal Allowance.6  

                                     
4 Ang ibig sabihin ng full-scope ng Medi-Cal ay maaari mong ma-access 
ang lahat ng mga serbisyong magagamit sa ilalim ng Medi-Cal. (Bumalik sa 
Pangunahing Dokumento) 
5 Ang Advance Pay ay isang opsyon para sa mga tatanggap ng IHSS 
upang makatanggap ng isang advanced na pagbabayad para sa kanilang 
mga buwanang serbisyo upang bayaran nang direkta ang kanilang mga 
tagapagkaloob. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang publikasyon 
ng Kagawaran ng Social Services ng California, "Mga Serbisyong 
Inaasahang Programang In-Home (IHSS)" para sa karagdagang 
impormasyon. Available dito: Mga Serbisyong Inaasahang Programang In-
Home (IHSS) Program Advance Pay. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 
6 Ang Restaurant Meal Allowance ay ibinibigay sa mga tumatanggap ng 
IHSS na may sapat na mga pasilidad sa pagluluto sa bahay, ngunit 
pinipigilan sila ng kanilang mga kapansanan sa paggamit ng mga pasilidad. 
MPP 30-757.133(a). Tandaan na kung nakatanggap ka ng Medi-Cal sa 
pamamagitan ng Supplemental Security Income, at wala kang sapat na 
mga pasilidad sa pagluluto at pag-iimbak sa bahay, dapat kang 
makatanggap ng Allowance ng Restaurant Meal sa pamamagitan ng 
Supplemental Payments ng Estado. Para sa karagdagang impormasyon, 
tingnan ang ACL No. 16-12, available sa: Publication of the Regional 
Program Operations Manual System (POMS). (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 

http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
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i. IHSS-R:  
 

Upang maging karapat-dapat para sa IHSS-R, hindi ka dapat 
nakakatanggap ng buong-saklaw na Medi-Cal, o hindi tumatanggap ng 
buong-saklaw na Medi-Cal na may pederal na pakikilahok sa pananalapi.7  
Ito ay karaniwang nangangahulugan na ang IHSS-R ay para sa mga legal 
na permanenteng residente, o mga taong naninirahan sa Estados Unidos 
sa ilalim ng kulay ng batas.8  

 
ii. CFCO: Community First Choice Option  
 

Upang maging karapat-dapat sa CFCO, dapat kang maging karapat-dapat 
para sa buong-saklaw, pederal na paglahok sa Medi-Cal, at matugunan 
ang antas ng pasilidad ng nursing na batay sa pangangalaga.9 
 

Kung ikaw ay nasa IPO ngunit maaari ding maging sa CFCO, isaalang-
alang ang paglipat sa CFCO. Pumapayag ang CFCO para sa mas 
malaking bilang ng oras (na kailangan mo pa ring patunayan ang pagiging 
karapat-dapat), at maaari kang makinabang sa mga batas ng spousal 

                                     
7  Nagbibigay ang California ng buong-saklaw na Medi-Cal gamit ang mga 
dolyar ng estado at hindi ng mga pederal na dolyar para sa ilang mga 
grupo ng mga imigrante. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang 
Western Center para sa Batas at Kahirapan, "Pagkuha at Pagpapanatiling 
Saklaw ng Kalusugan para sa mga Taga-California na Mabababang-Kita: 
Isang Gabay para sa mga Tagapagtaguyod," Kabanata 1, na available sa: 

Kabanata 1: Napakaraming Pagiging Karapat-dapat para sa Medi-Cal. 
(Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
8 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Programa para sa Mga 
Serbisyo ng Personal na Pangangalaga ng IHSS, Independence Plus 
Waiver, at Programang Residual. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
9 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang ACL No. 14-60, available 
sa: Pagpapatupad ng Programa ng Pagpipilian sa Unang Pagpipili ng 
Komunidad (CFCO). (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 

https://wclp.org/wp-content/uploads/2016/04/WesternCenter_2016_HCGuide_Chapter1.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
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impoverishment (tingnan ang DRC publication # 5392.01;10 at ang “All 
County Welfare Directors Letter, No. 17-25.11 )  
 

(2)  Kalubhaan: 
 

Ang IHSS ay nagtatatag ng pinakamataas na buwanang oras depende sa 
kung ikaw ay itinuturing na Severely Impaired (SI) o Non Severely Impaired 
(NSI).  Ayon sa mga regulasyon ng IHSS, natutukoy kung ikaw man ay NSI 
o SI sa pamamagitan ng pag-add ng mga oras sa mga kategoryang ito: 
Paghahanda ng Pagkain, Paglilinis ng Pagkain, Tulong sa Respirasyon; 
Bowel, Pangangalaga ng Pantog; Pagpapakain; Regular na Bed Bath; 
Pananamit; Pangangalaga sa Panregla; Ambulation; Paglipat; Paliligo, Oral 
Hygiene, Grooming; Pagkuskos ng mga balat, Paglilipat ng puwesto; 
Tulong sa Prosthesis; Serbisyong Paramedical.12   

Kung nakatanggap ka ng mga alternatibong 13 na nagbibigay ng alinman sa 
mga serbisyo sa itaas, ang mga oras na iyon ay kasama sa pagtukoy kung 
ang isang tumatanggap ay NSI o SI, kahit na ang mga oras na iyon ay 
hindi binibilang sa IHSS na kailangan ng consumer.14  
 

Halimbawa: kung pupunta ka sa isang pang-adultong day care center 
at tumanggap ng tulong sa paglilinis ng pagkain para sa tanghalian, 
ang iyong mga buwanang oras ng IHSS ay hindi isasama sa tulong 
na kailangan mo sa paglilinis pagkatapos ng tanghalian. Ang tulong 
sa paglilinis ng tanghalian na iyong natatanggap sa pang-adultong 

                                     
10 Available sa: DRC Medi-Cal Programs to Help You Stay in Your Own 
Home or Leave a Nursing Home. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
11 Available sa: Home and Community-Based Services and Spousal 
Impoverishment Provisions.  (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
12 MPP 30-7-1(s)(1)(A)-(D); Ang Manwal ng Mga Patakaran at 
Pamamaraan ay available dito: Social Services Standards - Chapter 30-
700 Service Program No. 7: IHSS; at Social Services Standards - Service 
Program No. 7: IHSS Cost Limitations. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 
13 Ang Alternatibong Mga Mapagkukunan ay mga serbisyong tulad ng IHSS 
na natatanggap mo sa pamamagitan ng ibang mga programa. MPP 30-
757.171(a)(2), at MPP 30-763.611. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
14 MPP 30-701(s)(1), 30-763.5, 30-761.273. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman2.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman2.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
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day care center ay ibibilang sa kung ikaw ay “Severely Impaired” o 
“Non Severely Impaired,” kung paano man. Nangangahulugan ito na 
ang iyong maximum na buwanang oras ay maaaring 283, o 195, 
depende sa kung ikaw ay napatunayang “Severely Impaired” o “Non-
Severely Impaired.”  

Ikaw ay itinuturing na SI kung nakatanggap ka ng 20 oras o higit pa sa mga 
kategorya sa itaas sa bawat linggo.15   Ikaw ay itinuturing na NSI kung 
tumatanggap ka ng 19 o mas kaunting oras sa mga kategorya sa itaas 
bawat linggo. 
 

(3)  Pantahanang Assesment 
 

Ang Social Worker ang mag-a-assess sa iyo sa iyong tahanan upang 
matukoy kung anong mga serbisyo ang iyong kailangan at gaano katagal 
ang kailangan mo para sa bawat serbisyo.  Pagkatapos nito, kung 
naaangkop, gagawin ng Social Worker ang ilang mga serbisyo, at 
babawasan ang oras kung may mga alternatibong mapagkukunan.  Ang 
Proration at Alternatibong mga Mapagkukunan ay tinalakay nang higit pa 
sa ibaba.  Tandaan na ang protective supervision ay maaaring i-prorated 
depende sa iyong kalagayan.  Mangyaring tingnan ang DRC publication # 
5612.01, para sa karagdagang impormasyon. 

 

(4)  Proration  

Kapag ang mga serbisyo ng IHSS ay maaaring matugunan nang 
karaniwan kasama ng sinuman sa bahay, ang oras-oras na 
pangangailangan para sa serbisyong iyon ay dapat i-prorated.16  
Halimbawa, kung maraming tao ang nakikinabang mula sa probisyon ng 
isang kaugnay o serbisyo sa loob ng bansa, kung kaya ang oras na 
kinakailangan upang maihanda ang serbisyong iyon ay nahahati sa lahat 
ng nakikinabang, kabilang ang mga non-IHSS na tumatanggap sa 
sambahayan. 

  
Halimbawa: Kung kailangan ng magulang ng 100 minuto sa 
lingguhang paglalaba para sa lahat ng limang miyembro ng pamilya 
(kabilang ang magulang at ang nag-iisang IHSS beneficiary), kung 

                                     
15 MPP 30-701(s)(1). (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
16 MPP 30-763.32. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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kaya ang halaga ng oras na inilaan sa IHSS beneficiary ay 20 minuto 
(100 ÷ 5 = 20 minuto). 

 
Ang mga kategoryang ito ng serbisyo ay na-prorated:  

- Mga Serbisyong Pantahanan at Mabigat na Gawaing Paglilinis;17  
- Mga Kaugnay na Serbisyo,18 at  
- Protective Supervision.19  

 

Kung ang isang serbisyo ay hindi ipinagkakaloob sa higit sa isang tao sa 
isang pagkakataon, hindi ito dapat i-prorated.  

 
Halimbawa: kung ang isang magulang sa halimbawa sa itaas ay 
ginawa ang labada ng kanyang anak na lalaki (at siya ang IHSS 
recipient) na hiwalay dahil sa mga problema sa bituka at pantog, 
kung kaya hindi makikinabang ang iba pang mga miyembro ng 
sambahayan sa paglalaba.  Dito, ang labada ng anak na lalaki ay 
hindi na-prorated sa iba pang apat na miyembro ng pamilya.  

  

(5)  Alternatibong Mapagkukunan: 
 

Ang mga alternatibong mapagkukunan ay ang mga serbisyong tulad ng 
IHSS na natatanggap mo sa pamamagitan ng iba pang mga programa 
tulad ng isang pang-adultong day care na programa, o paaralan.20  
Matapos matukoy ang dami ng mga alternatibong mapagkukunan na 
natatanggap mo, babawasan ng Social Worker ang oras na ito mula sa 
iyong kabuuang kinakailangang pangangailangan. 

 

                                     
17 MPP 30-763.31 (Bumalik sa Pangunahing Dokumento)  
18 MPP 30-763.32. Kasama sa mga kaugnay na serbisyo ang paghahanda 
ng pagkain, paglilinis ng pagkain, regular na paglalaba, pamimili, pagkain, 
at iba pang mga shopping / mga errand. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento)  
19 Para sa higit pang impormasyon kung paano ang prorated na 
pangangalaga ng proteksyon, tingnan ang nararapat DRC publication # 
5612.01.  (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
20 MPP 30-757.171(a)(2), MPP 30-763.611. (Bumalik sa Pangunahing 
Dokumento) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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Halimbawa: Nakatira ka sa isang sambahayan kasama ang iyong 
IHSS provider.  Ang provider ay nagliligpit pagkatapos ng almusal, at 
hapunan para sa inyong dalawa.  Pupunta ka sa isang adult na day 
care center kung saan ka makakatanggap ng tulong sa paglilinis 
pagkatapos ng iyong tanghalian. Sa kategoryang paglilinis ng 
pagkain, mayroong isang hanay na may label na "Mga Serbisyo na 
Tinanggihan mo o Nakuha Mo Mula sa Iba."  Dito, ia-add ng County 
Social Worker muna ang kabuuang dami ng oras na ginugol sa 
paglilinis pagkatapos ng almusal, tanghalian, at hapunan.  
Pagkatapos ay magsagawa ng pagsasaayos, o proration, ang County 
Social Worker dahil nakinabang ka at ang provider sa mga serbisyo 
sa paglilinis na ibinigay ng mga provider.  Nangangahulugan ito na 
ang Social Worker ay nagtatalaga ng iyong prorated time sa iyo sa 
column na "Halaga ng Serbisyo na Kailangan Mo." Pagkatapos, 
makikita ng County Social Worker ang tulong sa paglilinis na 
natanggap mo mula sa alternatibong mapagkukunan; nakalista ang 
impormasyong ito sa column ng "Mga Serbisyo na Tinanggihan mo o 
Nakuha Mo mula sa Iba".   

 
B) MGA HAKBANG:  

 

Hakbang 1 Alamin ang programa at kalubhaan:  
 

Alamin kung nasa anong uri ng programa ng pagpopondo ka naroon sa 
pamamagitan ng pagtingin sa pangalawang pahina sa unang NOA na 
iyong natanggap noong ikaw ay naaprubahan para sa IHSS.  
 
Alamin ang kalubhaan sa pamamagitan ng pag-add ng mga oras ng 
serbisyo sa mga kaugnay na kategorya tulad ng nabanggit kanina.  
 

Hakbang 2 Alamin ang lingguhang pangangasiwa ng non-protective 
na kailangan ng IHSS:  
 
I-add ang lahat ng mga oras ng IHSS na natanggap mo, hindi kasama ang 
mga oras ng protective supervision.  
 

Hakbang 3 Alamin ang pangangailangan ng lingguhang protective 
supervision.  
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Upang malaman kung kwalipikado ka para sa protective supervision, 
pakitingnan ang DRC publication #5493.01.21  Kung ang protective 
supervision ay prorated, ang mga oras na prorated ay isasama sa hanay 
na "mga serbisyo na natanggap mo o tinanggihan mula sa iba." 
 
Tingnan ang DRC. publication #5612.01 para sa karagdagang 
impormasyon kung paano i-prorate ang protective supervision.  
 

Hakbang 4 Maghanap ng kabuuang Lingguhang IHSS na kailangan 
kasama ang protective supervision, pagkatapos ay kwentahin ang 
buwanang halaga: 
 
Ia-add ng Social Worker ang halaga ng lingguhang oras ng IHSS na 
nakalista sa iyong Notice of Action kasama ang lingguhang serbisyo ng 
protective supervision.22  Imu-multiply nila ang lingguhang kabuuan sa 4.33 
upang malaman ang buwanang kabuuan. 
 

Hakbang 5 Ihambing ang resulta mula sa Hakbang 4 hanggang sa 
maximum na buwanang halaga: 
 
Ihahambing ng Social Worker ang resulta mula sa Hakbang 4 hanggang sa 
maximum na pinahihintulutang oras sa ilalim ng program na kwalipikado 
ka.  Dapat piliin ng Social Worker ang mas kaunting bilang. 
  
Halimbawa, sa pagtingin sa tsart sa pahina 2, kung ikaw ay NSI, na 
pinopondohan sa pamamagitan ng programang IPO, at pinahintulutan para 
sa protective supervision, pinapayagan ka lamang ng maximum na 195 

                                     
21 Available sa: DRC In-Home Supportive Services Protective Supervision. 
(Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
22 Dahil ang mga kalkulasyon ay ginagawa gamit ang mga yunit ng 

decimal, maaaring kailangan mong i-convert ang mga minuto sa mga yunit 

ng decimal sa pamamagitan ng paghahati ng bilang ng mga minuto sa 
pamamagitan ng 60. Pagkatapos ay idagdag ang bilang ng mga oras 

upang mahanap ang kabuuang oras at minuto sa form sa decimal. 

Halimbawa: 32 oras at 10 minuto. Upang mahanap ang decimal unit para 

sa mga minuto: 10 ÷ 60 = .1666. Pagkatapos ay idagdag iyon sa mga oras. 
32 + 0.16 = 32.16 (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
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oras bawat buwan.  Nangangahulugan ito na kahit na ang iyong buwanang 
kabuuan ay higit sa 195 oras bawat buwan, limitado ka sa 195 oras bawat 
buwan sa IHSS na may protective supervision.  Kung ang iyong buwanang 
kabuuan ay mas mababa sa 195 oras kada buwan, ipahihintulot sa iyo ang 
mas mababang halaga. Sa kasong ito, dahil kailangan mo ng higit pang 
mga oras ng IHSS kaysa sa maximum na oras na pinapayagan ng IHSS 
ang iyong NOA ang dapat magdokumento ng di-naabot na kailangan.23  
Dapat ding makita sa case narrative ang anumang di-naabot na kailangan.  
Dapat i-refer ka ng IHSS Social Worker sa walang-gastos na mga 
programa ng gobyerno, o community-based resources, na maaaring 
matugunan ang di-naabot na kailangan. Ang mga referral na ito ay dapat 
na dokumentado sa iyong case file.  
 

A) MGA HALIMBAWA:  
 
Halimbawa A  

Si Kramer ay isang 85-taong-gulang na lalaki na nangangailangan ng IHSS 
na may protective supervision. Siya ay naninirahan kasama ng kanyang 
anak na lalaki, at asawa ng kanyang anak na lalaki.  Ang kanyang anak ay 
ang kanyang IHSS provider.  Walang sinuman sa sambahayan ang 
nakakatanggap ng IHSS na may protective supervision.  Dahil siya ay 
isang Legal Permanent Resident, mayroon siyang IHSS na pinondohan ng 
IHSS.  
 

Hakbang 1 Alamin ang programa at kalubhaan:  
 

Si Kramer ay pinondohan sa pamamagitan ng programa ng IHSS-R. 
Sa pag-add ng mga kaugnay na kategorya ng mga oras na nakalista 
sa kanyang Notice of Action, nalaman na siya ay NSI dahil siya ay 
tumatanggap ng mas mababa sa 20 oras sa nalalapat na mga 
kategorya. 
 

Hakbang 2 Alamin ang lingguhang pangangasiwa ng non-protective 
na kailangan ng IHSS:  
 

Sa pag-add ng lahat ng oras ng non-protective supervision sa 
kanyang Notice of Action, mayroon siyang 15 oras kada linggo. 

                                     
23 ACL 13-66. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 



Pahina 11 ng 18 
 

11 
 

 

Hakbang 3 Alamin ang pangangailangan ng lingguhang protective 
supervision.   
 

Gamit ang DRC publication # 5612.01, nalaman namin na si Kramer 
ay may 143 oras kada linggo ng protective supervision. 
 

Hakbang 4 Maghanap ng kabuuang Lingguhang IHSS na kailangan 
kasama ang protective supervision, pagkatapos ay kwentahin ang 
buwanang halaga: 
 

15 + 143 = 158 oras kada linggo 

 158 x 4.33 = 684.14 oras kada buwan 
 

Hakbang 5 Ihambing ang resulta mula sa Hakbang 4 hanggang sa 
maximum na buwanang halaga: 
 

Ayon sa tsart na nasa sa pahina 2, sa IHSS-R sa antas ng kalubhaan 
ng NSI, ang maximum na buwanang oras na maaaring matanggap ni 
Kramer ay 195 oras bawat buwan.  
 
Ang resulta sa Hakbang 4 ng 684.14 oras kada buwan ay mas malaki 
kaysa sa maximum na regulasyon nito na 195 oras bawat buwan.  Kaya, 
ang maximum na buwanang oras na maaaring matanggap ni Kramer ay 
195 oras bawat buwan.  Dapat na idokumento ng kanyang NOA ang di-
naabot na pangangailangan.  Dapat i-refer si  Kramer ng IHSS Social 
Worker sa libreng mga programa ng gobyerno, o resources na nasa 
komunidad, na maaaring magbigay sa kanya ng mga serbisyo upang higit 
pang matugunan ang di-natutugunang pangangailangan. 
  
Halimbawa B:  

May apat na bata sa isang sambahayan.  Ang pangalan ng mga bata ay 
Andrew, Barbara, Carlos, at Dante. Bawat bata ay awtorisadong 
tumanggap ng protective supervision.  Si Andrew at Barbara ay 
pumapasok sa eskwela ng 7.5 oras kada araw, o 37.5 oras kada linggo. Si 
Carlos at Dante ay home schooled. Ang ina at ama ay parehong IHSS 
provider. Dahil sa malubhang pangangailangan ng mga bata, ang ama ay 
maaari lamang magbigay ng protective supervision kay Andrew at Barbara 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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nang sabay.  Ang ina ay makakapaglaan lamang ng protective supervision 
kay Carlos at Dante ng sabay. 

  
Hakbang 1: Tukuyin ang programa at kalubhaan: 
 

Alexander: Si Alexander na tumatanggap ng IHSS sa ilalim ng 

CFCO.  Ang impormasyong ito ay natagpuan sa isang Notice of 

Action na umaapruba sa aplikasyon para sa mga serbisyo ng IHSS.  
Sa pamamagitan ng pag-add ng mga kategorya na naka-star na pula, 

natuklasan namin na si Alexander ay NSI dahil nakakatanggap siya 

ng mas mababa sa 20 oras bawat linggo sa naaangkop na mga 
kategorya ng pagtukoy ng kalubhaan.  Tumatanggap siya ng 19.85 

na oras para sa naaangkop na mga kategorya.24  

Barbara: Si Barbara ay tumatanggap ng IHSS sa ilalim ng CFCO.  

Siya ay SI dahil siya ay tumatanggap ng 20 oras o higit pa kada 
linggo sa naaangkop na mga kategorya.  

Carlos: Si Carlos ay tumatanggap ng IHSS sa ilalim CFCO.  Siya ay 

NSI dahil tumatanggap siya ng mas mababa sa 20 oras kada linggo 
sa naaangkop na mga kategorya.  

Dante: Si Dante ay tumatanggap ng IHSS sa ilaim ng CFCO.  Siya 

ay SI dahil siya ay tumatanggap ng 20 oras o higit pa kada linggo na 

naaangkop na mga kategorya. 

Hakbang 2: Tukuyin ang lingguhang protective supervision IHSS na 
kailangan:  
 

Alexander: Sa pagdagdag ng mga oras na non-protective 
supervision sa kanyang Notice of Action, siya ay awtorisado para sa 
24.85 lingguhang oras na IHSS.  

 

                                     
24 Sa mga ganitong sitwasyon, patuloy na gumawa ng ilang paghahanap 
ng katotohanan upang makita kung makatatanggap siya ng 20 o higit pang 
mga oras bawat linggo sa isa sa mga kategorya na isasaalang-alang 
"malubhang may kapansanan.” (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
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Barbara: Sa pagdagdag ng lahat ng non-protective supervision na 
oras sa kanyang Notice of Action, si Barbara ay awtorisado para sa 
25 lingguhang oras na IHSS. 
  
Carlos: Sa pagdagdag ng lahat ng non-protective supervision na 
oras sa kanyang Notice of Action, si Carlos ay awtorisado para sa 5 
lingguhang oras na IHSS. 
  
Dante: Sa pag-add ng lahat ng non-protective supervision na oras sa 

kanyang Notice of Action, si Dante ay awtorisado para sa 21 
lingguhang oras ng IHSS. 

 

Hakbang 3 Alamin ang pangangailangan ng lingguhang protective 
supervision:  

 
Alexander: 46.5 oras ng protective supervision kada linggo  
Barbara: 46.5 oras ng protective supervision kada linggo 
Carlos: 84 oras kada linggo nang protective supervision 
Dante: 84 oras kada linggo nang protective supervision 

 

Hakbang 4: Alamin ang kabuuang Lingguhang IHSS na 
pangangailangan kasama ang protective supervision, pagkatapos ay 
kuwentahin ang buwanang halaga:  
 

Alexander: I-add ang halaga ng lingguhang IHSS oras na nakalista 
sa iyong Notice of Action, 24.85, sa lingguhang protective 
supervision, 46.5.  Ang kabuuan nito ay 71.35 oras kada linggo. 
Pagkatapos ay i-multiply ang 71.35 x 4.33 para malaman ang 
buwang halaga. 

 
Barbara:  

c = 71.5 oras kada linggo 
 71.5 x 4.33 = 309.5 oras kada buwan 
 

Carlos:  
5 + 84 = 89 oras kada linggo  
89 x 4.33 = 385.3 oras kada buwan  
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Dante:  
 21 + 84 = 105 oras kada linggo 
 105 x 4.33 = 454.6 oras kada buwan  
 

Hakbang 5: Ihambing ang resulta mula sa Hakbang 4 hanggang sa 
maximum na buwanang halaga:  

 
Alexander: Dahil si Alexander ay NSI, pero may IHSS na 
pinondohan-ng-CFCO, siya ay karapat-dapat na tumanggap ng IHSS 
na hanggang 283 oras kada buwan. Dahil ang kanyang aktuwal na 
buwanang oras ay may total na 308.9 oras kada buwan, ang kanyang 
awtorisadong buwang IHSS na oras na may protective supervision ay 
mas mababa sa halagang 283 oras kada buwan.  

 
Barbara: Dahil si Barbara ay SI, at may IHSS na pinondohan-ng-
CFCO, siya ay karapat-dapat na tumanggap ng IHSS na hanggang 
283 oras kada buwan. 
Ang resulta mula sa Hakbang 4 ay 309.5 oras kada buwan. 
Ang mas mababa sa dalawa ay 283 oras kada buwan, kaya si 
Barbara ay awtorisado para sa 283 oras kada buwan. 

 
Carlos: Dahil si Carlos ay NSI, pero may IHSS na pinondohan-ng-
CFCO, siya ay karapat-dapat na tumanggap ng IHSS na hanggang 
283 oras kada buwan. 
Dahil ang kanyang aktuwal na buwanang kabuuan ay 385.3 oras 
kada buwan, siya ay awtorisado para sa maximum na regulasyon na 
283 IHSS oras kada buwan na may protective supervision. 

 
Dante: Dahil si Dante ay SI, pero may IHSS na pinondohan-ng-
CFCO, siya ay karapat-dapat tumanggap ng IHSS na hanggang 283 
oras kada buwan. Dahil ang kanyang aktuwal na buwanang kabuuan 
ay 454.6 oras kada buwan, siya ay awtorisado para sa maximum na 
regulasyon na 283 IHSS oras kada buwan na may protective 
supervision. 

 
Halimbawa C  

Si Hui, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Isabella, at ang 
kanyang nakakabatang kapatid na lalaki na si Jasper ay tumatanggap ng 
protective supervision. Sila ay nakatira kasama ng kanilang ama. Si Hui, 
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Isabella, at Jasper may may napakatinding pangangailangan kaya ang 
kaya lamang ng kanilang ama ay alagaan si Hui at Isabella ng sabay. 
Kumuha ng IHSS provider para alagaan si Jasper. Si Hui at Isabella ay 
parehong tumatanggap ng protective supervision (o may magkaparehong 
pangangailangan na protective supervision) dahil kaya ng kanilang ama na 
bigyan sila ng protective supervison ng sabay. 

Si Hui at Jasper ay pumapasok sa paaralan nang anim na oras kada araw, 
o 30 oras kasa linggo. Si Isabella ay home-schooled, pero sa oras na iyon 
dapat na bantayan si Isabella ng kanyang ama. 

 

Hakbang 1 Alamin ang programa at kalubhaan: 
 

Hui: Si Hui ay IPO, at NSI dahil nakakatanggap siya ng mas mababa 
sa 20 oras kada linggo sa naaangkop na mga kategorya. 

 
Isabella: Si Isabella ay isa ring IPO, at NSI dahil nakakatanggap siya 
ng mas mababa sa 20 oras kada linggo sa naaangkop na mga 
kategorya. 
  
Jasper: Si Jasper ay SI dahil nakakatanggap siya ng 20 oras o higit 
pa sa naaangkop na mga kategorya. 

 

Hakbang 2 Alamin ang lingguhang pangangasiwa ng non-protective 
na kailangan ng IHSS: 
 

Hui: Sa pagdagdag ng lahat ng non-protective supervision na oras sa 
kanyang Notice of Action, si Hui ay may 12 oras kada linggo na non-
protective supervision IHSS. 

 
Isabella: Sa pagdagdag ng lahat ng non-protective supervision na 
oras sa kanyang Notice of Action, si Isabella ay may 15 oras kada 
linggo na non-protective supervision IHSS. 

 
Jasper: Sa pagdagdag ng lahat ng non-protective supervision na 
oras sa kanyang Notice of Action, si Jasper ay may 20 oras kada 
linggo na non-protective supervision IHSS. 
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Hakbang 3 Alamin ang pangangailangan ng lingguhang protective 
supervision.:  
 
 Hui: 54 oras kada linggo nang protective supervision 
 Isabella: 84 oras kada linggo nang protective supervision 
 Jasper: 138 oras kada linggo nang protective supervision  
 

Hakbang 4 Maghanap ng kabuuang Lingguhang IHSS na kailangan 
kasama ang protective supervision, pagkatapos ay kwentahin ang 
buwanang halaga:  
 
 Hui:  

12 + 54 = 66 total na IHSS kada linggo; 
66 x 4.33 = 285.78 kabuuan na IHSS kada buwan 
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 Isabella:  
15 + 85 = 100 total na IHSS kada linggo; 
100 x 4.33 = 433 total na IHSS kada buwan  
 

 Jasper:  
20 + 138 = 158 total na IHSS kada linggo; 
684.14 total na IHSS kada buwan  
 

Hakbang 5 Ihambing ang resulta mula sa Hakbang 4 hanggang sa 
maximum na buwanang halaga: 
  

Hui: Dahil si Hui ay NSI na may IHSS na pinondohan-ng-IPO, ang 
kanyang buwang maximim ay 195 oras kada buwan. 
Dahil ang resulta sa Hakbang 4 ay mas mataas kaysa buwanang 
maximum, si Hui ay limitado na tumanggap ng 195 oras kada buwan. 

 
Isabella: Dahil si Isabella ay NSI na may IHSS na pinondohan-ng-
IPO, ang kanyang buwanang maximum ay 195 oras kada buwan. 
Dahil sa resulta ng Hakbang 4 ay mas mataas kaysa sa buwanang 
maximum, siya ay limitado na tumanggap ng 195 oras kada buwan.  
 
Jasper: Dahil si Jasper ay SI na may IHSS na pinondohan-ng IPO, 
ang kanyang buwanang maximum ay 283 oras kada buwan. 
Dahil sa ang resulta sa hakbang 4 ay mas mataas kaysa sa 
buwanang maximum, siya at limitado na tumanggap ng 283 oras 
kada buwan.  

 
Tandaan: Dapat na mag-ingat ang ama na huwag labagin ang panuntunan 
ng IHSS sa overtime. Pakitignan ang DRC Publication # 5603.01.25  
  

                                     
25 Available sa: Mga bagong tuntunin para sa IHSS: Overtime at Mga 
Kaugnay na Pagsingil. (Bumalik sa Pangunahing Dokumento) 
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Gusto namin na marinig ka! Pakikumpleto ang sumusunod na survey 
tungkol sa aming publikasyon at ipaalam sa amin kung gaano kami 
kahusay!!  [Sagutan ang Survey] 

Para sa legal na tulong tumawag sa 800-776-5746 o kumpletuhin ang 
humiling ng form ng tulong. Para sa iba pang layunin tumawag sa 916-504-
5800 (Northern CA); 213-213-8000 (Southern CA).  

Ang Mga Karapatan ng May Kapansan sa California ay pinondohan ng iba-
ibang resources, para sa kumpletong listahan ng mga nagpo-pondo, 
pumunta sa http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html 
 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

