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Puna ng Pinagsamang Pagkilos ng Mataas na Hukuman sa Usaping

IHSS

Itong puna ay tungkol sa iminungkahing kasunduan ng dalawang

pinagsamang pagkilos ng mataas na hukuman sa usapin. Ito ay tungkol sa

Pansuportang Serbisyo sa Loob ng Tahanan (IHSS).

TUNGKOL SA USAPIN

Sa 2009, and Estado ng California ay pumasa ng batas upang itigil lahat ng

serbisyong IHSS sa palibot ng 30,000 na mga tao. Nais ng batas bawasan

ang oras ng tulong para sa pagkain, sa paglinis ng bahay, at ibang alagang

pambahay sa isa pang 100,000 na tao. Sa 2011, ang Estado ay pumasa

ng isa pang batas upang bawasan ang oras ng IHSS sa 20% para sa

marami pang tao. (Ilan sa mga tumatanggap ay maaaring ipagbalik ang

kanilang oras kung kaya nilang ipatunayan na sila ay nasa malubhang

kapanganiban ng sa-labas-ng-bahay na paglalagay.)

David Oster at ibang tumatanggap ng IHSS, pati na rin ang mga unyon ng

manggagawa ng trabahador ng IHSS, ay naghain ng kaso tungkol sa itong

mga pagbabawas sa oras ng IHSS. Ang mga akusado ay and mga pinuno

ng Estado. Ang kaso ay tinatawag na Oster.

Sa 2009, ang Estado ay pumasa din ng batas upang bawasan ang

pagpopondo kung ang isang manggagawang IHSS ay kumikita ng higit sa

$9.50 bawat oras.

Ang mga tumatanggap ng IHSS at ang mga unyon ng manggagawa para

sa trabahador ng IHSS ay naghain ng kaso tungkol sa pagbawas ng

sahod. Ang mga akusado ay and mga pinuno ng Estado. Ang kaso ay

tinatawag na Dominguez.

Isang hukuman sa lungson ng Oakland ay pansamantalang itinigil ang mga

pagbabawas sa kapwang usapin sa 2009 at 2011. Hiniling ng Estado sa

mataas na hukuman na payagang siyang ipagtuloy ang pagbabawas ng

IHSS. Walang sinuman ay maaaring malaman kung papaano magpapasya

ang mataas na hukuman. Walang sinuman ay maaaring malaman kung
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nais ng hukuman sa lungson ng Oakland itigil ang mga pagbabawas nang

walang hanggan.

TUNGKOL SA MGA KASUNDUAN

Ang Estado ay sumang-ayon sa pagtanggal ng pagbabawas sa IHSS mula

sa 2009 hanggang sa 2011. Itong pagbabawas ay kailanma'y hindi umiral.

 Hindi magkakaroon ng 20% na pagbabawas sa oras ng IHSS.

Magkakaroon ng 8% ng pang isang-taon na pagbabawas simula sa

paligid ng Hulyo 1, 2013. Ito ay isang 4.4% na pagbabawas sa ibaba

ng kasalukuyang oras dahil mayroon ng 3.6% na pagbabawas na

hindi isang bahagi ng mga kasunduang ito. (3.6% + 4.4% = 8%).

 Sa paligid ng Hulyo 2014 bababa ng 7% ang pagbabawas sa oras ng

IHSS . Ito ay isang 3.4% na pagbabawas bilang karagdagan sa

kasalukuyang 3.6% na pagbabawas.

 Pwede mong kahilingan sa kondehan ng mga karagdagang oras

kung baguhin ang iyong mga kalagayan.

 Hindi magkakaroon ng pagbabawas sa pagpopondo ng Estado sa

sahod ng IHSS.

Pumayag kahilingan nang Estado ang pamahalaang pederal nang

karagdagang salapi para sa Programang IHSS mula sa isang bagong tasa.

Maaaring itigil ng Estado ang 7% na bagbabawas kasing aga ng 2015 kung

ito ay pinapayagan.

Ito ay mga pinagsamang pagkilos ng mataas na hukuman sa usapan. Ikaw

ay isang pinsagsamang kagawad sa Usapang Oster kung ikaw ay

nakatanggap ng punang pagkilos tunkol sa pagbabawas ng IHSS sa 2009

o kaya'y sa 2011. Ikaw ay isang pinsagsamang kagawad sa Usapang

Dominguez kung ikaw ay tumatanggap ng IHSS at nakatira sa alinmang sa

mga itong kondehan:

Alameda. Calaveras. Contra Costa. Fresno.
Los Angeles. Madera. Marin. Mariposa.
Mendocino. Monterey. Napa. Placer.
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Riverside. Sacramento. San Benito. San Francisco.
San Joaquin. San Luis Obispo. San Mateo. Santa Barbara.
Santa Clara. Santa Cruz. Solano. Sonoma.
Yolo. Yuba.

Bilang bahagi ng mga kasuduan, hindi pinapayagan ang mga pinagsamang

kagawad sa dalawang usapan na humain ng kaso hingil sa 8% o kaya'y sa

7% na pagbabawas.

KUNG GUSTO MONG KARAGDAGANG DETALYE:

May mga iba't ibang pangkat ng mga abugado na kumakatawan sa mga

pinagsamang kagawad na IHSS sa usapang Oster at sa usapang

Dominguez. Sama-sama sila ay tinatawag na Abugado ng Kasunduang

IHSS o IHSS Settlement Lawyers. Maaaring kang makakuha ng listahan

ng itong mga abugado , isang kopya ng kasunduuan at higit pang mga

detalye hingil sa mga kasunduan mula sa tangapang kapakanan ng iyong

kondehan. Maaari ka ring makakuha ng detalye mula sa pampublikong

autoridad ng iyong kondehan. Maaari ka ring makakuha ng detlaye mula

sa mga website na ito: www.disabilityrightsca.org,

www.altshulerberzon.com,

Upang magtanong tungkol sa mga kasunduan o kaya'y sa punang ito,

maaari kang:

(1) Umiwan ng mensahe para sa Abugado ng Kasunduang IHSS o IHSS

Settlement Lawyers sa 1-866-752-6679.

(2) Magpadala ng sulat sa Abugado ng Kasunduang IHSS o IHSS

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

Broadway, Oakland, CA 94612.

(3) Magpadala ng email sa: IHSSsettlement@gmail.com.

KUNG HINDI KA SALUNGAT SA MGA KASUNDUAN:

Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano.

KUNG SALUNGAT KA SA MGA KASUNDUAN:

www.dss.cahwnet.gov and www.dhcs.ca.gov. 
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Kailangan mong ipadala ang isang pahayag hingil sa kung bakit ka

salungat sa mga kasunduan. Ang huling araw ay Mayo 3, 2013. Ipadala

ang iyong pagsalungat kay / sa:

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

Broadway, Oakland, CA 94612.

Kailangan mong ipadala ang iyong pagsalungat sa loob ng huling araw.

Hindi mo masalungat are itong mga kasunduan sa ibang pagkakataon.

Ang pinahawakang pagdinig hingil sa kasunduan ay magaganap sa

hukuman ng lungsod ng Oakland sa 2:00 pm sa Mayo 23, 2013. Maaaring

maipalit ang araw ng pagdinig. Pakitawag sa 1-866-742-6679 o kaya'y

magsiysat sa www.disabilityrightsca.org malapit sa araw ng pagdinig. Ang

direksyon ng hukuman ay

U.S. Federal District Court, Courtroom 2

1301 Clay Street, 4th Floor

Oakland California 94612

Maaari kang makakuha ng higit pang mga detalye mula sa mga lugar na

nakalista sa itaas.
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