
Chapter Updates 
www.seiu521.org/
santaclarahomecare 

Or follow us on… 
facebook.com/ 
seiu521homecare 

Sign up for text updates:  
Simply text Homecare to 787-753. 
Para recibir no cias en espanol a su 
telefono, envie HomecareESP al 
numero 787-753. 

Việc thực hiện trả tiền làm thêm giờ bị trì hoãn 

L ương các công nhân chăm sóc tại nhà sẽ tăng lên 12.81 mỹ-kim có hieu 
lực ngày 02 tháng 2, 2015.  Quý vị sẽ thấy ngân phiếu ền lương của 

quý vị nh theo mức lương đã tăng vào tháng Hai. Ngoài ra, lần tăng lương 
ếp theo của quý vị được lên kế hoạch để thực hiện vào đầu tháng hai năm 

2016.  Điều này chứng minh sức mạnh của đoàn kết: nhân viên chăm sóc tại 
gia có thể chống lại bất kỳ cắt giảm nào ảnh hưởng đến chương trình và  
tranh đấu một mức lương đủ sống. 

“Chúng ta vui mừng được tăng lương đạt được nhờ vào tranh đấu do các 
cuộc biểu nh kiên định của chúng ta.  Chúng ta giành chiến thắng vì chúng 

ta không giữ im lặng; luôn luôn tranh đấu cho công bằng.   
Và công đoàn là sức mạnh. "  

 Jefferson & Elfa Eva Gonzalez,  khách hàng & công nhân IHSS  

Từ nhiều thập kỷ công nhân chăm sóc tại nhà đã bị từ 
chối ền lương  phụ trội làm thêm giờ và ền đi lại  
trong công việc. Cuối cùng vào năm 2011, lần đầu ên 
chính quyền của Tổng thống Obama công bố rằng công 
nhân chăm sóc tại nhà được hưởng sự bảo vệ của liên 
bang về việc ền phụ trội làm thêm giờ. Đáp lại, Thống 
đốc Jerry Brown đã cố gắng ngăn chặn việc thực hiện 
đầy đủ các quy định trả ền làm thêm giờ của liên bang 
cho các công nhân chăm sóc tại nhà bằng cách đề xuất 
hạn chế mức giờ làm là 40 giờ mỗi tuần. Các công nhân 
chăm sóc tại nhà có Công đoàn SEIU và các nhóm ủng hộ 
đã tranh đấu chống lại  Thống đốc bằng cách tham gia 
nhiều hoạt động. Cuối cùng, chúng ta đã có thể ngăn 
chận đề nghị của thống đốc Brown và chiến thắng một 
đạo luật để đảm bảo rằng các công nhân trợ giúp tại gia 
IHSS sẽ nhận được  ền thêm giờ, thời gian đi lại và chờ 
đợi thời gian có hiệu lực là 01 Tháng một 2015. 

Tuy nhiên, một số cơ quan vì lợi nhuận đệ đơn kiện liên 
bang chống lại việc thực hiện các quy định làm thêm giờ 

mới. Ngày 14 tháng 1 năm 2015 một thẩm phán liên 
bang đã ban hành lệnh ngưng thực hiện luật trả lương 
làm thêm giờ mới có hiệu lực. Điều này có nghĩa là các 
công nhân chăm sóc tại gia sẽ không được trả ền làm 
thêm giờ, thời gian đi lại và thời gian chờ đợi cho đến 
khi vụ án được giải quyết hoặc trừ khi chúng ta m kiếm 
các giải pháp thay thế với các chính phủ ểu bang. Liên 
quan đến các vụ kiện liên bang, chúng tôi n rằng Bộ Lao 
động Mỹ (DOL) sẽ nộp đơn khiếu nại về quyết định 
khủng khiếp này trong nỗ lực để có được các quy tắc 

thực hiện trả ền làm thêm giờ 
cho các công nhân trợ giúp tại 
gia.  Công đoàn của chúng ta và 
các tổ chức khác đang từng bước 
ngay lập tức vận động để tranh 
đấu  lại, đặc biệt là ở California. 
Chúng tôi sẽ cho quý vị biết n 
tức  cập nhật về vấn đề này. 

Lương Tăng cho công nhân trợ giúp tại gia   
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Lịch họp hội viên  2015 

Hãy tham gia cùng chúng tôi dự  các cuộc họp hội viên để có được một bản cập nhật về chương trình IHSS 
và các quyền lợi bảo hiểm. 

Thứ bảy 

10 giờ sáng - trưa  

(Ghi tên lúc 9:30 sáng)  

Tại 

SEIU Local 521  

2302 Zanker Rd.  

    San Jose,  CA  95131 

 7  tháng hai  

2   tháng năm 

1 tháng tám 

 3 tháng mười  

Lịch hướng dẫn yêu cầu thêm giờ 2015 

18/3 ,  20/5,  15/7, 16/9, 18/11 : 10 a.m. - 12 p.m. 

18/2, 15/4,  17/6, 19/8, 21/10: 4 p.m. -  6 p.m.  

Tìm hiểu cách để yêu cầu cho thêm giờ dịch vụ mà khách hàng của quý vị thực sự cần-tham dự MỘT buổi 
hướng dẫn yêu cầu thêm giờ !   Các buổi học được tổ chức vào thứ tư tuần thứ ba của mỗi tháng, được 
hướng dẫn bằng ếng Anh, Tây Ban Nha, ếng Hoa, Việt Nam và Nga.  Tài liệu cũng có các ngôn ngữ khác.  
Các lớp hướng dẫn tổ chức tại SEIU Local văn phòng tại 521 2302 Zanker Road, San Jose 

Hướng dẫn điền thẻ chấm công mới  
Chú ý: Công nhân chỉ cần nộp lại phần dưới cùng của bản chấm công.  Gởi bản chấm công có bao gồm phần 
trên cùng của bản chấm công sẽ làm chậm trễ quá trình trả lương.    
Tìm hiểu làm thế nào để điền vào bản chấm công mới, đến một trong các lớp hướng dẫn sau tại SEIU Local 
văn phòng tại 521 2302 Zanker Road, San Jose 

Ngày Giờ Ngôn ngữ  

Thứ hai 26 tháng giêng 9:00 giờ sáng - trưa  English & Tiếng Việt  

Thứ tư 28 tháng giêng  
♦  9:00 giờ sáng - trưa  

♦  1:00 p.m.- 4:00 giờ chiều 

♦ Chinese & Spanish   

♦  Tiếng Việt & English  

Thứ hai:  
9 & 23 tháng hai   
& 9 tháng 3 

9:00 giờ sáng - trưa  English, Spanish, Chinese &  Tiếng Việt  

Nếu có câu hỏi hay RSVP, xin gọi:  408-678-3365 (English); 408-678-3368 (Spanish);  408-678-3387 
(Chinese); 408-678-3377 (Tiếng Việt)  

CÁC VIÊN CHƯC NGÀNH MỚI ĐƯỢC BẦU RA: 		 
♦ Chapter Chair: Fred Wikkeling ;  

♦ Chief Steward: Tina Nguyen ;  

♦ Assistant Chief Stewards: Khoa Ly, Jo Yang, Lu Xu, Po Ling Wong & 
Kim Pham  

Chúc Mừng 


