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H ãy đến tham gia với các hội viên khác cho các cuộc họp thành viên 
để tìm hiểu thông tin cập nhật liên quan đến chương trình IHSS và 

quyền lợi của quý vị. Đại diện của hãng bảo hiểm sức khỏe, răng và mắt sẽ 
có mặt cung cấp thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi mà quý vị 
có thể có.   

Thứ bảy, Ngày 2 tháng 5, 2015 
  10:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa  

(9:30 giờ sáng: Ghi danh) 

Tại:   2302 Zanker Road, San Jose 

Họp hội viên còn lại trong 
năm 2015 

Ngày 01 tháng 8 

Ngày 03 tháng 10 

QUẬN	SANTA	CLARA		

DỊCH	VỤ	TRỢ	GIÚP	TẠI	GIA		 
Tháng 4, 2015                       www. seiu521.org 

Vào tháng Giêng, Thống đốc Brown đã bao gồm phục hồi 
7% số giờ bị cắt trong đề xuất ngân sách chính phủ cho 
năm tài chính 2015/2016 do sự làm việc vất vả của tất cả 
các công nhân chăm sóc tại nhà, khách hàng và tất cả 
các công đoàn đại diện. Điều đó có nghĩa là khách hàng 
chăm sóc tại nhà sẽ được phục hồi  7% tổng số giờ bị cắt 
giảm được ủy quyền thông qua thuế cải cách của người 
Tổ chức quản lý y tế Medical Managed Care 
Organization (MCO).   

Công nhân chăm sóc tại nhà và khách hàng trên toàn 
tiểu bang đã vận động, biểu tình, và tham dự phiên điều 
trần kết hợp với cuộc tranh đấu trả tiền làm thêm giờ để 
đảm bảo công nhân chăm sóc tại nhà và khách hàng được đối xử công bằng và công minh. Chúng ta cần phải tiếp tục  
cố gắng vận động các nhà lập pháp tiểu bang hỗ trợ và nhận ra tầm quan trọng của trả tiền làm thêm giờ cho công 
nhân chăm sóc tại nhà và khôi phục lại những giờ IHSS đã bị cắt giảm cho khách hàng. 

Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo việc này sẽ được các nhà lập pháp vận động thông qua thành luật. Nếu quý vị 
muốn nhận được tiền làm thêm giờ và nhận lại 7% cắt giảm, xin vui lòng liên hệ với công đoàn của quý vị để tham gia.  

Tranh đấu để được trả tiền làm thêm giờ tại Oakland, ngày 11/2 

Cho đến nay chúng ta đã và đang tranh đấu trong một thời gian dài cho công nhân IHSS để có được sự tôn trọng mà họ 
xứng đáng được hưởng. Chúng ta  đã thực hiện được việc dành cho các công nhân IHSS được trả lương cao nhất hiện nay 
ở bang California, và tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đấu tranh cung cấp 'để một mức lương đủ sống. Chúng ta  đã đi một 

chặng đường dài và có một chặng đường dài để đi. 

Làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó? Bước đầu tiên là luôn luôn đoàn kết với các đồng 
nghiệp của quý vị. Năm nay một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là được 3 
ngày nghỉ bệnh hưởng lương cho các công nhân tại nhà. Công nhân California đoàn kết để có  
Luật AB 1522 đã được thực hiện trong năm nay cho phép 3 ngày nghỉ bệnh hưởng lương cho 
người lao động nhưng luật đó không được áp dung với công nhân IHSS. 

Tại sao công nhân trợ giúp tại nhà luôn bị miễn trừ ra luật lệ tốt giúp cho người lao động 
như thế ? Chúng ta cũng như những người khác có thể bị bệnh và không thể làm việc được.  
Chúng ta cần được trả tiền nghỉ bệnh. Chúng ta phải có được các quyền tương tự cho các công 

nhân tại nhà thay vì tước quyền này.  Đoàn kết với đồng nghiệp, khen ngợi công việc họ làm và tham gia hành động để ủng 
hộ cho quyền của người công nhân cung cấp dịch vụ. Các cuộc họp trong các khu phố của quý vị có thể và sẽ được thực 
hiện để nói về 3 ngày nghỉ bệnh, nguồn lực sẵn có, và cập nhật về vấn đề này. CHÚNG TA cần phải sẵn sàng để hành động 
cho công việc được tốt hơn và cho khách hàng được đối xử tốt hơn, bởi vì không có ai khác làm được công việc như quý vị 
đang làm. QUÝ VỊ là người cung cấp dịch vụ và xứng đáng được tôn trọng và nâng phẩm giá.  

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CHO CÔNG NHÂN TRỢ GIÚP TẠI NHÀ! 3 NGÀY NGHỈ BỆNH HƯỞNG LƯƠNG NGAY LÚC NÀY ! 

Họp  

Hội Viên  
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• Bảng chấm công và tiền lương của quý vị được gửi riêng biệt 

• Giờ ủy quyền hàng tháng không được in trên bảng chấm công của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy số giờ 
hàng tháng được uỷ quyền để chăm sóc trên bản “Notice of Action” của cho người được hưởng IHSS,  
hoặc gọi văn phòng IHSS tại 408-792-1600. 

• Viết số giờ quý vị làm việc rõ ràng và dễ đọc theo quy lệ là số giờ và số phút (HH: MM). 

• Nếu quý vị viết sai trên bảng chấm công, quý vị nên gạch bỏ chữ viết sai đó và cho vào số đúng. 

• Điền vào tổng số giờ làm việc mỗi tuần là tùy ý quý vị mà không bắt buộc.    

• Cả hai người công nhân và người được hưởng IHSS, hoặc người đại diện được ủy quyền ký của người 
hưởng IHSS, được yêu cầu phải ký tên và viết ngày trên bản chấm công sau khi tất cả giờ đã được làm 
việc (không ký cho người hưởng IHSS). 

• Quý vị không nên bao gồm bất kỳ ghi chú nào kèm với bảng chấm công. 

• Quý vị không nên gửi bảng chấm công trước ngày 15 của tháng hoặc trước ngày cuối cùng của tháng. 

• Người chăm sóc chỉ cần nộp phần dưới cùng của bảng chấm công. Bao gồm các phần trên cùng của 
bảng chấm công sẽ làm chậm trễ quá trình trả lương.  

1. Người cung cấp dịch vụ trợ giúp tại gia nên được cung cấp các công cụ và chất tẩy rửa cần thiết bởi 
người được hưởng dịch vụ IHSS cho các công việc tẩy rửa trong nhà  

2. Người cung cấp dịch vụ trợ giúp tại gia nên được cung cấp găng tay vệ sinh cho các dịch vụ chăm sóc cá nhân. 

3. Người cung cấp dịch vụ trợ giúp tại gia chỉ nên thực hiện các dịch vụ IHSS được ủy quyền. Để xem danh sách 
các dịch vụ ủy quyền, xin vui lòng tham khảo thông báo dành cho công nhân cung cấp IHSS (Mẫu SOC 858). 

4. Người cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia sẽ không được trả tiền cho bất kỳ dịch vụ không được ủy quyền theo 
Mẫu SOC 858. 

5. Người cung cấp dịch vụ trợ giúp tại gia nên ký một thỏa thuận lịch trình thời gian làm việc với những người 
hưởng dịch vụ IHSS và giữ một bản ghi thời gian đơn giản để tránh bất kỳ sự khác biệt 

Xem các bản tin sắp tới để biết về chủ đề trên và các chủ đề khác liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của 
quý vị 

AN TOÀN SỨC KHỎE CÔNG NHÂN TRỢ GIÚP TẠI GIA NÊN BIẾT  

Thời gian Ngày 

10:00-12:00 giờ trưa Thứ tư 20/5 Thứ tư 15/7  Thứ tư 16/9 Thứ tư 18/11 

4:00-6:00 giờ chiều Thứ tư 17/6 Thứ tư 19/8 Thứ tư 21/10  

Nếu quý vị muốn biết cách kháng cáo để xin tăng thêm số giờ được ủy quyền cho khách hàng của quý vị, 
hãy tham dự một trong các ngày liệt kê dưới đây. 

Buổi hướng dẫn được tổ chức vào ngày thứ tư tuần thứ ba của mỗi tháng, được hướng dẫn bằng tiếng 
Anh, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam. Tài liệu có cung cấp bằng các ngôn ngữ khác. 

Địa điểm:  SEIU Local 521 office, 2302 Zanker Rd., San Jose  

“Khách hàng của tôi (anh trai) bị bệnh tâm thần và năm ngoái số 24 giờ trả cho việc 
giám sát bảo vệ đã bị cán sự xã hội cắt giảm.  Chúng tôi đã đệ đơn kháng cáo về 
trường hợp này ngay sau khi chúng tôi nhận được thông báo của Quận.  Sau nhiều 
tháng tranh đấu bền bĩ với sự hỗ trợ của tổ chức viên công đoàn, chúng tôi đã thắng 
kiện và quận đã khôi phục lại tất cả các giờ giám sát bảo vệ của anh trai tôi. Tôi khuyến 
khích tất cả các quý vị đến tham dự buổi hướng dẫn kháng cáo vì nó sẽ có lợi cho quý 
vị và khách hàng của quý vị.”  
~ Wai Ip (khách hàng) & Randy Ip (người chăm sóc)  

Buổi nói chuyện để học hỏi về kế hoạch nghỉ hưu dành cho tất cả hội viên 

Ngày: Thứ năm ngày 7 tháng 5  ~ Thời gian: 4-6 giờ chiều 
Tại:  văn phòng công đoàn SEIU Local 521 ~ 2302  Zanker Road, San Jose  

Có câu hỏi hay để ghi danh: xin gọi 408-678-3365 (Tiếng Anh); 408-678-3368 (Spanish); 
 408-678-3387 (Tiếng Hoa); 408-678-3377 (Tiếng VIệt)  

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý ĐỂ ĐIỀN BẢN CHẤM CÔNG CHO ĐÚNG 


