
Bạn	đò̂ng	hành	Công	nhân	chăm	sóc	tại	nhà		

Bản	tin	cho	Công	nhân	IHSS	quận	Santa	
Clara		

Cập nhật Chương:    
www.seiu521.org/
santaclarahomecare 

Hoặc theo chúng tôi trên … 
facebook.com/ 
seiu521homecare 

Đăng ký cập nhật văn bản:  
Chỉ đơn giản “text” Homecare đến 
787-753 

  lương Tăng $ 12,44    
Tiền lương giờ của chúng ta bây giờ là $ 12,44 bắt đầu 02 Tháng Sáu, 2014.  
Đây là chiến thắng mà trên gót của tháng đàm phán và hành động từ các công 
nhân chăm sóc tại nhà và khách hàng của họ hiện sự ủng hộ của họ về sự cần 

thiết cho Quality Care @ Home.  Với nỗ lực tập thể của chúng ta, chúng ta đã 
có thể đạt được tăng lương và duy trì mức lương cao nhất ở California.  

SEIU Local 521 đạt được kết quả thực sự vào ngày 15 bằng chiến thắng công nhân chăm sóc tại nhà truy cập vào 
ền làm thêm giờ. Đây được xem là một chiến thắng lớn cho rằng công nhân chăm sóc tại nhà đã từng bị từ 

chối quyền truy cập vào làm thêm giờ vì luật làm thêm giờ liên bang được thông qua vào năm 1938.  

May mắn thay, công nhân chăm 
sóc tại nhà đã hành động như 
một công đoàn trong năm nay 
bằng cách thường xuyên đi đến   
Thủ phủ với số lượng lớn để 
ngăn chặn Thống đốc California 
phổ biến  chỉ cho chăm sóc tại 
nhà giờ công nhân ở 40 giờ mỗi 
tuần. Trong khi Thống đốc đã 
được vững chắc ở vị trí của ông 
kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm 

phán ngân sách, Thống đốc không thể át đi ếng nói của hàng ngàn công nhân chăm sóc tại nhà, những người 
ủng hộ, và khách hàng.  Cuối cùng, Thống đốc đã vào làm đúng sau nhiều tháng chúng ta tranh  đấu.   

Chiến thắng này không chỉ quan trọng vì công nhân chăm sóc tại gia bây giờ được bảo vệ theo quyền hạn làm 
việc cơ bản, nhưng còn bởi vì ngăn chặn vượt trên giờ đảm bảo khách hàng của chúng ta và / hoặc các thành 
viên gia đình nhận được chăm sóc liên tục và duy trì quyền tự do lựa chọn những người mà họ muốn là người 
chăm sóc của họ. 
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Các	cuộc	họp	thành	viên	chung		 

Thời biểu huấn luyện thỉnh cầu thêm giờ  

Phát triển lãnh đạo nâng cao của chúng ta là một thành công! 
Chúng ta có hơn 60 thành viên chăm sóc tại nhà đang sử dụng những kỹ năng gõ cửa và nói 
chuyện với các công nhân chăm sóc tại gia khác không chỉ xây dựng công đoàn của chúng ta 
nhưng các nhà cung cấp giáo dục về những thay đổi trong hợp đồng của chúng ta, đào tạo họ có 
thể và những gì đang được một liên minh đầy đủ thành viên có nghĩa.  Những kỹ năng các nhà 
lãnh đạo đã học được chúng tôi liên tục làm cho công đoàn của chúng ta mạnh mẽ hơn! 

Thăm Nhà: Chương trình phát triển nâng cao lãnh đạo - Xây dựng Sức 

mạnh Chương của chúng ta  

Ngày 16 Tháng Bảy 

Ngày 20 Tháng Tám 

Ngày 17 Tháng Chín 

Ngày 15 Tháng Mười 

Ngày 19 Tháng Mười Một 

Ngày 22 Tháng Mười Hai 

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 
thỉnh cầu thêm giờ !  
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. 
(Chọn một ngày thích hợp cho quý vị , xem thời biểu bên cạnh) 

   Thời gian:   4 giờ chiều - 6  giờ chiều 

   Địa điểm:  Văn phòng SEIU Local 521  

Là công nhân chăm sóc tại nhà, quý vị không có một nơi làm việc chung, nơi quý vị có thể gặp gỡ và nói chuyện 
với đồng nghiệp của quý vị. Tham dự Hội nghị công đoàn thành viên chung sẽ cung cấp cho quý vị một cơ hội mà 
quý vị sẽ có thể đáp ứng cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà khác và tham gia vào nhằm tăng cường chăm sóc 
Chương của chúng tôi. 

  
Họp thành viên sắp tới :  

Ngày: Thứ 7 Tháng Bảy 12  

Thời gian: 10:00-12:00  

Nơi:  SEIU Local 521 
  2302 Zanker Road 
  San Jose CA 95131 

 

Họp thành viên còn lại của năm:  thứ Bảy 18 tháng 10, 
năm 2014.  

 

CHƯƠNG	TRÌNH	
♦ Hợp đồng gần đây cho các công nhân chăm 

sóc tại nhà Santa Clara. 
♦ Chúng ta sẽ thảo luận về chiến thắng của 

chúng ta để trả ền làm thêm giờ và làm thế 
nào chúng ta có thể ếp tục chiến đấu để  
khôi phục lại 7%. 

♦ Bảng chấm công mới mà có thể được thực 
hiện vào tháng Giêng năm 2015. 

♦ Chương trình bảo hiểm Valley Health Plan, 
Liberty Dental và Chương trình bảo hiểm mắt 
sẽ cung cấp thông n và trả lời bất kỳ câu hỏi 
mà quý vị có thể có.   


