
        Chúng ta cần phải cho quận thấy là chúng ta xứng 
đáng với một hợp đồng công bằng và lương đủ 

sống! Xin gọi đại diện công nhân của quý vị để biết thêm 
      chi ết! 

♦   Ngày 27 / 1 , 3:00 giờ chiều  ~ Văn phòng Quận, 70 West Hedding, Lầu 10  

♦ Ngày 4 / 2, 8:30 sáng ~ Board Chambers, Văn phòng Quận,70 West Hedding St. 

♦ Ngày 25/2, 8:00 sáng  ~ Board Chambers, Văn phòng Quận,70 West Hedding St.  

Bạn	Đồng	Hành	Trợ	Giúp	Tại	Gia				
Bản	tin	của	Công	Nhân	Trợ	Giúp	Tại	Gia		
Quận	Santa	Clara	

Cập nhật các cuộc đàm phán hợp đồng  
Trong trường hợp quý vị không biết điều đó, hợp đồng của quý vị với 
IHSS sẽ hết hạn vào ngày 02 Tháng Hai. Nhóm đàm phán của quý vị 
đã thương lượng với các đại diện Quận kể từ đầu tháng mười hai. 
Quận đã tuyên bố rằng họ "không quan tâm" trong bất kỳ loại cải ến 
bảo hiểm hoặc ền lương của quý vị. Là công nhân Chăm sóc chúng ta 
làm việc rất chăm chỉ để cung cấp chất lượng chăm sóc tại nhà cho 

những người thân và khách hàng thân yêu của chúng ta. Công việc của chúng ta ết kiệm ền ểu bang và 
Quận.  

Chúng ta phải vẫn cứ đoàn kết và chiến đấu với nhau, nếu chúng ta muốn có một hợp đồng công bằng và 
một mức lương đủ sống! Xin vui lòng xem các hành động được liệt kê dưới đây và tham gia! 

Chapter Updates 
www.seiu521.org 
then go to “MY WORKPLACE” to 
select your region and chapter 

Or follow us on… 
facebook.com/ 
seiu521 

Sign up for email and text 
updates: 
h p://521.seiu.org/521SMS  

Nhân viên chăm sóc tại gia tập trung tại Hội đồng Ban Giám sát quận Santa Clara vào ngày 14/1 tranh đấu cho một mức lương đủ sống. 
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Họp hội viên  
Lịch trình cho năm 2014 

Tìm hiểu cách để thỉnh nguyện cho giờ dịch vụ mà khách hàng của 
quý vị thực sự cần-tham dự MỘT buổi đào tạo kháng cáo !  
Các buổi đào tạo được tổ chức thứ tư thứ ba của mỗi 
tháng, được hướng dẫn bằng ếng Anh, Tây Ban Nha,  
Trung Quốc, Việt Nam và Nga.  Tài liệu có sẵn bằng các  
ngôn ngữ khác. 

Thời biểu huấn luyện kháng cáo 
Làm thế 

nào để   

 Nhóm thông n về các cuộc thương lượng hợp đồng là một 
đội ngũ công nhân chăm sóc tại nhà người chuyên dụng để 
đảm bảo tất cả các thành viên biết về những gì đang xảy ra 
với các cuộc đàm phán hợp đồng, hành động và những gì 
quý vị có thể làm để đảm bảo tất cả chúng ta có được một 
hợp đồng công bằng.   

Nhóm thông n về các cuộc thương lượng hợp đồng họp mỗi thứ Năm từ 4:00-6:00 cho đến 
cuối tháng Hai tại văn phòng công đoàn San Jose. 

Các ngày thứ Tư ~  4pm - 6pm tại công đoàn SEIU 521 
     2302 Zanker Road, San Jose 

Ngày 22 Tháng Một Ngày 16 Tháng Bảy 

Ngày19 Tháng Hai Ngày 20 Tháng Tám 

Ngày 26 Tháng Ba Ngày 17 Tháng Chín 

Ngày 16 Tháng Tư Ngày 15 Tháng Mười 

Ngày 21 Tháng Năm Ngày 19 Tháng Mười Một 

Ngày 18 Tháng Sáu Ngày 22 Tháng Mười Hai 

Các ngày thứ Bảy  ~  10 am - 12pm tại công đoàn 
SEIU 521  tại đại chỉ:    2302 Zanker Road, San Jose 

Ngày 19 Tháng Tư 

Ngày 12 Tháng Bảy 

Ngày 18 Tháng Mười 


