
 (IHSS)  خانگی درون حمایتی خدمات به مربوط اعالن

 IHSS دعاوی مصالحه

 کاری ساعات و IHSS خانگی خدمات کرد سعی کالیفرنیا ایالت ،۹۰۰۲ سال در

 تا را  IHSS خدمات ساعات کرد سعی ایالت این ،۹۰۲۲ سال در  .دهد کاهش را مربوطه

 کاهش را IHSS مددکاران بودجه کرد سعی ایالت این ،۹۰۰۲ سال در  .دهد کاهش ۹۰%

   .کنندیم دریافت ساعت در دالر ۲٫۵ از بیش که دهد

 هاآن  .کردند اقامه را دعاوی کارگری های اتحادیه و IHSS خدمات کنندگان دریافت

 ایالت  .کردند دریافت کاری ساعات کاهش توقف بر مبنی موقتی احکامی و شدند پیروز

 هاکاهش اعمال اجازه هادادگاه آیا داندینم کس هیچ  .داد استیناف درخواست دعاوی برای

 موافقت مصالحه با دادگاه اگر  .است گرفته صورت ای مصالحه اکنون  .خیر یا دهندیم را

 :نماید

 خدمات ساعات در %۹۰ کاهش هیچ IHSS یکساله %۸ کاهش یک .داشت نخواهد وجود 

 از کمتر %۴٫۴ کاهشی مورد این .شودیم آغاز ۹۰۲۲ جوالی ۲ حوالی که داشت خواهد وجود

 دعاوی این به که است گرفته صورت قبل از %۲٫۶ کاهشی زیرا بود خواهد فعلی کاری ساعات

 .(%۸ = %۴٫۴ + %۲٫۶(.شودینم مربوط

 خدمات ساعات در کاهش ۹۰۲۴ جوالی حوالی IHSS کاهش %۲٫۴).ابدییم تقلیل%۷ به 

 .)فعلی %۲٫۶ کاهش بعالوه

 دستمزدهای برای ایالتی بودجه در کاهش هیچ IHSS داشت نخواهد وجود.  

 بدهید بیشتری خدمات ساعات درخواست کانتی مقامات از دیتوانیم کرد تغییر شما شرایط اگر.   

 دسته اعالن از نسخه یک دیتوانیم :دادگاه به اعتراض طرح یا بیشتر جزئیات کسب برای

 دریافت دولتی مقامات یا خود کانتی اجتماعی خدمات اداره از را مصالحه توافقنامه و جمعی

 :کنید کسب را اطالعاتی زیر های وبسایت از دیتوانیم همچنین  .کنید

org.disabilityrightsca.www،com.altshulerberzon.www، 

 پیغام 1-677-657-7766 شماره به IHSS خدمات کنندگان دریافت وکالی برای دیتوانیم همچنین

   .بگذارید

 .است ۹۰۲۲ مه ۲ مصالحه به اعتراض طرح مهلت آخرین

.نیست شما طرف از اقدامی به نیاز ندارید اعتراضی مصالحه به نسبت اگر

.www.dhcs.ca.govو ٬ www.dss.cahwnet.gov  

  

 

 


