
PUNA HINGIL SA MGA PANSUPORTANG SERBISYO SA

LOOB NG TAHANAN (IHSS).

Kasunduan ng mga Kasong IHSS

Sa 2009, sinubok bawasan ng Estado ng California ang mga

IHSS domestic at kaugnay na oras. Sa 2011, sinubok ng Estado

bawasan ng 20% ang mga oras ng IHSS. Sa 2009, sinubok ng

estado bawasan ang pondo ng mga trabahador ng IHSS na

kumikita ng higit sa $9.50.

Humain ng kaso ang mga tumatanggap ng IHSS at ang mga

unyon ng manggagawa. Nagtamo sila ng pamantalang kautusan

upang itigil ang mga pagbabawas. Inapela ng Estado ang mga

kaso. Walang alam kung sasangayon o hindi ang mga hukuman

sa pagbabawas. Ngayon mayroon isang kasunduan. Kung

sumangayon ang hukuman sa kasunduan:

 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 kasuduang

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.

 Hindi magkakaroon ng pagbabawas sa pagpopondo ng Estado

sa sahod ng IHSS.

 Pwede mong kahilingan sa kondehan ng mga karagdagang

oras kung baguhin ang iyong mga kalagayan.



UPANG KUMUHA NG HIGIT NA DETALYE O KAYA'Y HUMAIN

NG PAGSALUNGAT SA HUKUMAN: Maaari kang makakuha ng

kopya ng pinagsamang puna at ng kasunduan mula sa

tangapang kapakanan o kaya'y sa pampublikong autoridad ng

iyong kondehan. At saka, maaari kang makakuha ng mga detalye

mula sa itong mga wbesite: www.disabilityrightsca.org,

www.altshulerberzon.com, www.dss.cahwnet.gov, at www.dhcs.ca.gov.

Maaari kang umiwan ng mensahe para sa mga abugado na kumakatawan

sa mga tumatanggap ng IHSS sa 1-866-752-6679.

ANG HULING ARAW NA SALUNGATIN ANG KASUNDUAN AY MAYO 3,

2013.

Hindi mo na kailangan gumawa ng kahit ano kung hindi ka

salungat sa mga kasuduan.


