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 (IHSSإشعار حول تسويات الدعاوى القضائية الجماعية بشأن خدمات المساندة المنزلية )

 (.  IHSSخدمات المساندة المنزلية )مرتبطة ب المقترحة حول دعوتين قضائيتين يتعلق هذا اإلشعار بالتسويات

 حول الدعاوى

شخص.   30,000( عن حوالي IHSSالمساندة المنزلية )إيقاف خدمات قضي برت والية كاليفورنيا قانوناً ي، أصد2009في عام 

ويتم بموجب القانون تقليص ساعات المساعدة المتعلقة بالوجبات وتنظيف المنازل وغيرها من خدمات الرعاية المنزلية عن 

 (IHSS، صدر في الوالية قانوناً آخر لخفض ساعات خدمات المساندة المنزلية )2011فى عام  .ينشخص آخر 100,000

تمكنوا من إثبات بعض المستفيدين استرجاع عدد الساعات مرة أخرى إذا ما  وكان بمقدور% عن عدد أكبر من األشخاص.  )20بنسبة 

 للخطر الشديد في حال وضعهم خارج المنزل.(   تعرضهم

خدمات المساندة المنزلية ال ( باإلضافة إلى نقابات عم  IHSSخدمات المساندة المنزلية )مستفيدي ن من وآخروقام ديفيد أوستر 

(IHSS( برفع دعوى قضائية حول هذه التخفيضات فى ساعات تقديم خدمات المساندة المنزلية )IHSS.)  والمدعى عليهم هم

 (.  Osterموظفون حكوميون في الوالية.  ويطلق على الدعوى اسم أوستر )

تمويل عندما يزيد أجر عامل خدمات المساندة المنزلية ، صدر أيضاً قانوناً آخر في الوالية يقضى بتخفيض ال2009فى عام 

(IHSS عن )دوالراً للساعة.  9.50 

( دعوى قضائية حول IHSS( ونقابات عمال خدمات المساندة المنزلية )IHSSأقام كل من مستفيدي خدمات المساندة المنزلية )

 (.  Dominguezعلى الدعوى اسم دومينغيز )والمدعى عليهم هم موظفون حكوميون في الوالية.  ويطلق خفض األجور. 

وطلبت الوالية من المحاكم  .2011و  2009وقد أوقفت محكمة فى أوكالند هذه التخفيضات بشكل مؤقت فى كلتا القضيتين فى عام 

كم به المحاكم بما ستحولكن ال يستطيع أحد القول (. IHSSالعليا السماح لها بالمضي قدماً في تخفيض خدمات المساندة المنزلية )

 التخفيضات إلى األبد.   ستقوم بوقفما إذا كانت المحكمة فى أوكالند  القولكما ال يستطيع أحد العليا. 

 حول التسويات

دخل هذه تلن و.  2011و  2009( من عام IHSSتخفيضات خدمات المساندة المنزلية ) التخلي عنوافقت الوالية على 

 التخفيضات حيز التنفيذ.  

 لن يكو( ن هناك خفض في ساعات تقديم خدمات المساندة المنزليةIHSS بنسبة )وسيكون هناك خفض لمدة سنة 20 .%

% من عدد الساعات الحالية نظراً لوجود  4.4.  ويمث ل ذلك خفض بنسبة 2013يوليو  1% اعتباراً من 8واحدة بنسبة 

 (.% 8% =  4.4% +  3.6% وذلك خارج نطاق هذه الدعاوى.  ) 3.6خفض فعلي آخر بنسبة 

  2014وبحلول يوليو ( سيتم تقليص نسبة الخفض في ساعات خدمات المساندة المنزليةIHSS إلى )أي ما يشك ل  %. 7

 %.   3.6% عالوة على الخفض الحالي بنسبة  3.4خفض بنسبة 

   .يمكنك طلب ساعات إضافية من المقاطعة في حال طرأت أية تغييرات على حالتك 

  لن يكون( هناك تخفيض في التمويل المقدم من الوالية ألجور خدمات المساندة المنزليةIHSS .) 

ويمكن تقييم جديد. من ( IHSSوافقت الوالية على مطالبة الحكومة االتحادية بتقديم أموال إضافية لبرنامج خدمات المساندة المنزلية )

 إن أمكن ذلك.   2015% مبكراً بحلول عام 7أن تقوم الوالية بإنهاء خفض الـ 
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حول تخفيضات خدمات قضية ( إذا تم تسليمك إشعار Osterوتعتبر أنت أحد األعضاء في قضية أوستر )هي الدعاوى القضائية.  تلك

( إذا كنت Dominguezتعتبر أحد األعضاء في قضية دومينغيز )كما .  2011أو  2009( في IHSSالمساندة المنزلية )

 ( وتقطن في أحد المقاطعات التالية: IHSSة المنزلية )من مستفيدي خدمات المساند

 فريزنو. كونترا كوستا. كاالفيراس. أالميدا.

 ماريبوسا. مارين. ماديرا. لوس أنجلوس.

 بليسار. نابا. مونتيرى. ميندوسينو.

 سان فرانسيسكو. سان بينيتو. ساكرامينتو. ريفرسايد.

 سانتا باربارا. ماتيو.سان  سان لويس أوبيسبو. سان جواكوين.

 سونوما. سوالنو. سانتا كروز. سانتا كالرا.

   يوبا.   يولو.

 %. 7% أو 8وكجزء من هذه التسويات، ال يحق لألعضاء فى كلتا القضيتين رفع دعوى قضائية حول تخفيضات الـ 

 وللمزيد من التفاصيل: 

( وقضية Oster( في قضية أوستر )IHSSخدمات المساندة المنزلية )هناك مجموعات مختلفة من المحامين الذين يمثلون أعضاء 

يمكنك الحصول (. IHSSمحامو التسوية لقضايا خدمات المساندة المنزلية ) ويطلق عليهم معاً اسم(. Dominguezدومينغيز )

لرعاية في المقاطعة ويات من مكتب اعلى قائمة بأسماء هؤالء المحامين ونسخة من اتفاق التسوية وكذلك المزيد من التفاصيل حول التس

كما يمكنك الحصول على التفاصيل من خالل  قبل السلطة العامة في المقاطعة. ويمكنك أيضاً الحصول على التفاصيل منالتابع لها. 

و  www.altshulerberzon.comو  .orgwww.disabilityrightscaالمواقع اإللكترونية التالية: 

 

 

 

 بما يلي:  ولطرح األسئلة حول التسويات أو حول هذا اإلشعار، يمكنك القيام 

 . 6679-752-866-1 على الرقم (IHSSلمحاميي التسوية لقضايا خدمات المساندة المنزلية ) ( ترك رسالة1)

 على العنوان التالي:  (IHSSمحاميي التسوية لقضايا خدمات المساندة المنزلية ) ( إرسال رسالة إلى2)

IHSS Settlement Lawyers, c/o Disability Rights California, Suite 500, 1330 

Broadway, Oakland, CA 94612.    

   . IHSSsettlement@gmail.com( إرسال بريد إلكتروني إلى: 3)

 إذا لم يكن لديك أّي اعتراض على التسويات:

 ال يتعي ن عليك القيام بأى  شيء. 

 اذا كان لديك اعتراض على التسويات:

 .www.dss.cahwnet.gov  www.dhcs.ca.gov 
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 ارسل اعتراضك إلى .2013مايو  3الموعد النهائي هو  حول سبب االعتراض على التسويات. عليك إرسال بيان عن طريق البريد

 على العنوان التالي: (IHSSمحاميي التسوية لقضايا خدمات المساندة المنزلية )

IHSS Settlement Lawyers, c/o Disability Rights California, Suite 500, 1330 

Broadway, Oakland, CA 94612.  

 .  فيما بعدل أي اعتراض على هذه التسويات يجب إرسال اعتراضك خالل المهلة المحددة. ال يمكنك تسجي 

. وقد يتم تغيير 2013مايو  23ظهراً بتاريخ  2:00كما ستعقد المحكمة فى أوكالند جلسة استماع حول التسويات في تمام الساعة 

أو زيارة الموقع اإللكتروني  6679-752-866-1تاريخ الجلسة. لذا يرجى اإلتصال على الرقم 

www.disabilityrightsca.org  :قبل الموعد المحدد لجلسة االستماع.  عنوان المحكمة هو 

U.S. Federal District Court, Courtroom 2 

1301 Clay Street, 4th Floor 

Oakland California 94612 

 

 حول جلسة االستماع من خالل العناوين المذكورة أعاله.يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل 



Maari mong makuha ang punang ito sa Tagalog.

You can get this notice in English.


