Khảo sát Thương lượng cho Nhân viên Chăm sóc
Tại nhà/Hỗ trợ Cá nhân 2019

Phần 1 - Tiền lương, Phúc lợi và Hưu trí
Các cuộc thương lượng cho hợp đồng công đoàn kế tiếp của chúng ta sẽ bắt đầu vào tháng Ba năm 2019, và
những nhân viên chăm sóc như quý vị sẽ ngồi xuống với các đại diện của Tiểu bang Oregon để thương thảo
hợp đồng kế tiếp của chúng ta. Chúng tôi cần biết những thay đổi mà quý vị muốn thấy.
Chúng tôi biết có nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, vì vậy chúng tôi sẽ phát động một bản
khảo sát ba phần.

•
•
•

Tháng 11: Tiền lương, Phúc lợi & Hưu trí
Tháng 12: Cải thiện hệ thống lương
Tháng 1: Đào tạo, Đăng ký và các vấn đề quan trọng khác

Các ưu tiên
Các ưu tiên sinh lợi hàng đầu của quý vị đối với hợp đồng kế tiếp của chúng ta là gì? (chọn bốn)
Tăng lương
Bảo vệ giờ giấc và dịch vụ của người sử dụng dịch vụ của chúng ta khỏi bị cắt giảm
Bảo vệ quyền truy cập vào bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nha khoa/mắt của chúng ta
Tăng phúc lợi cho thời gian nghỉ được trả lương của chúng ta
Tăng thời gian di chuyển và mức vận phí tính theo dặm
Tiếp cận phúc lợi hưu trí
Được trả tiền cho tất cả thời gian chúng ta làm việc
Đào tạo chuyên nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp
Điều khác (vui lòng ghi cụ thể)
Những điều tuyên bố nào dưới đây tương đồng nhất so với ý kiến của quý vị?*

cc Việc bảo vệ/cải thiện tiền lương của chúng ta nên được ưu tiên hơn so với việc ngăn chặn bất kỳ sự
cắt giảm nào đối với giờ dịch vụ của thân chủ.

cc Chúng ta nên làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ giờ dịch vụ của thân chủ khỏi bị cắt giảm,
ngay cả khi điều đó có nghĩa là lương bổng của chúng ta không được tăng/tiền lương bị duy trì ở
mức cố định.

Điều nào sau đây là những vấn đề ưu tiên ảnh hưởng đến mức lương nhiều nhất đối với cho quý vị? (chọn hai)
Chi phí sinh hoạt tăng
Những mức tăng lương dựa trên kinh nghiệm
Tiếp cận tốt hơn đến mức chênh lệch PDC (Professional Development Certificate - Chứng nhận Phát
triển Chuyên nghiệp ) với 0,50 cent/giờ
Lương tăng cao hơn khi hoàn thành khóa đào tạo bậc cao
Điều khác (vui lòng ghi cụ thể)
Quý vị hiện có quyền tiếp cận bất kỳ loại tiết kiệm hưu trí nào không?

cc Có cc Không
Quý vị hiện có Chứng nhận Phát triển Chuyên nghiệp (chênh lệch đào tạo 0,50 cent/giờ) không?

cc Có
cc Không
cc Hiện đang nỗ lực làm điều đó
cc Tôi không biết PDC là gì
Có bất kỳ những vấn đề nào khác liên quan đến tiền lương, quyền lợi và/hoặc hưu trí mà quý vị muốn chia
sẻ với Nhóm Thương lượng được bầu của SEIU của chúng ta không?

Quý vị có cho mình là người chăm sóc toàn thời gian hay bán thời gian không?

cc Toàn thời gian cc Bán thời gian
Chăm sóc Tại nhà Tư nhân (Private Homecare)
Các nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà Tư nhân làm công việc tương tự như Nhà Cung cấp Sử dụng
Lao động-Nguời Tiêu dùng, nhưng được trả lương ít hơn và không có bất kỳ sự bảo vệ nào do việc đoàn
kết trong một công đoàn. Có một nhóm lớn các nhà cung cấp làm cùng một công việc mà chúng tôi làm
nhưng với mức lương thấp hơn nên họ làm suy yếu sức mạnh đàm phán của chúng tôi - Tiểu bang nêu
lên các tiêu chuẩn trong các cơ quan tư nhân khi chúng tôi đàm phán hợp đồng. Bước đầu tiên trong một
chiến dịch tổ chức công đoàn là lập bản đồ các mối quan hệ của chúng tôi với ngành làm việc.
Quý vị hoặc bất cứ ai quý vị biết làm việc cho một cơ quan chăm sóc tại nhà tư nhân hoặc Cơ quan Y tế Tại nhà?*

cc Có cc Không

Về quý vị và công việc của quý vị
Quý vị thường xuyên làm việc như một người chăm sóc bao nhiêu giờ mỗi tháng? *

cc Ít hơn 20 giờ
cc 20-79 giờ
cc 80-120 giờ
cc Hơn 120 giờ
Quý vị chủ yếu chăm sóc cho ai? *

cc Con của tôi
cc Bố mẹ tôi
cc Một thành viên khác trong gia đình
cc Người tôi sống cùng
cc Một người quý vị thân
cc (Các) khách hàng của tôi không có liên hệ họ hàng với tôi và chúng tôi không sống cùng với nhau
Tôi chăm sóc các khách hàng với: (chọn tất cả những gì áp dụng) *
Các điều kiện liên quan đến tuổi tác
Khuyết tật chậm phát triển
Bệnh Tâm thần
Điều khác (vui lòng ghi cụ thể)
Quý vị thích phương thức liên lạc nào trong số các phương thức liên lạc của công đoàn quý vị? *
E-mail
Gọi điện
Tin nhắn văn bản
Facebook
Thư giấy

Quý vị sẵn sàng làm gì để giúp giành được hợp đồng vững chắc? (chọn tất cả những gì áp dụng) *
Gọi hoặc viết thư cho các nhà lập pháp tiểu bang của tôi
Gửi thư cho biên tập viên của tờ báo địa phương của tôi
Tham dự một cuộc biểu tình với các thành viên trong khu vực của tôi
Gọi điện thoại hoặc ghé thăm các thành viên khác để đảm bảo họ đã được thông báo về các
cuộc đàm phán
Gặp gỡ những người chăm sóc khác để bàn thảo về chiến lược cho các hành động bổ sung
Chia sẻ câu chuyện của tôi với nhóm thương lượng

Thông tin liên lạc
Tên*

Họ*

Địa chỉ đường phố*

Thành Phố*

Tiểu Bang

Mã Vùng

OR
Điện thoại di động †

†Bằng việc cung cấp số điện thoại của tôi, tôi hiểu rằng Nghiệp Đoàn Công Nhân Phục Vụ Quốc Tế (SEIU) và các chi nhánh cũng
như tổ chức liên quan của nghiệp đoàn có thể sử dụng các công nghệ gọi tự động và/hoặc gửi tin nhắn đến điện thoại di động
của tôi theo căn bản định kỳ. SEIU sẽ không bao giờ tính tiền cho các tin nhắn. Cước phí tin nhắn và dữ liệu của nhà cung cấp
dịch vụ điện thoại di động của quý vị có thể sẽ áp dụng cho những tin nhắn báo động này. Nhắn tin trả lời với từ khóa STOP để
ngừng nhận các tin nhắn này; trả lời với từ khóa HELP để biết thêm thông tin.

Email*

Quay trở lại: 1730 Khu thương mại Đông Nam, Salem
Oregon 97302, PO Box 12159 Salem Oregon 97309-0159

Được gởi lại vào bởi/Tên Người Tổ chức: _________________________________________ Ngày:__________________________

Thông tin Nhân khẩu học Không bắt buộc
SEIU Local 503 cam kết tôn vinh sự đa dạng trong các thành viên của chúng tôi. Thông tin nhân khẩu học
tùy chọn này giúp chúng tôi hiểu bản sắc xã hội của các thành viên chúng tôi. Nếu quý vị muốn bỏ qua
trang này, hãy cuộn xuống phía dưới và nhấp vào nút “Next Page” (Trang tiếp theo).
Giới Tính

cc Nữ

cc Nam

cc Phi Nhị Nguyên

cc Các Điều khoản Khác

Các đại danh từ ưa dùng:

cc Cô ấy (chủ từ) / Cô ấy cc Anh ấy (chủ từ) / anh ấy
(túc từ) / Của cô ấy

cc Họ (chủ từ)/ Họ

(túc từ) / Của anh ấy

(túc từ)/Của Họ

cc Điều khác (vui
lòng ghi cụ thể)

Điều nào sau đây biểu hiện giống nhất cho chủng tộc / sắc tộc của quý vị (kiểm tra tất cả những gì áp dụng):
Người châu Phi hoặc người Mỹ gốc Phi châu
Người châu Á hoặc Người Mỹ gốc châu Á
Người Mỹ gốc Ả rập, Trung Đông hoặc Bắc Phi
Người Hispanic hoặc Người La tinh
Thổ dân châu Mỹ hoặc Người Bản xứ
Thổ dân Hawaiian hoặc Những người vùng Đảo Thái Bình dương khác
Người da trắng
Điều khác (vui lòng ghi cụ thể)
Ngôn ngữ chính:

cc Tiếng Anh
cc Quan thoại
cc Tiếng Việt
cc Tiếng Hmong
cc Tiếng Romanian
cc Tiếng Tigrinya

cc ASL (Ngôn ngữ ký hiệu)
cc Tiếng Nga
cc Tiếng
cc Tiếng Đại hàn
cc Tiếng Tagalog
cc Tiếng Toishanese

cc Quảng Đông
cc Tiếng Tây Ban Nha
cc Tiếng Haitian Creole
cc Tiếng Npa
cc Tiếng Tagalog
cc Điều khác (vui lòng ghi cụ thể)

Tôi xác định là LGBTQIA +

Tôi xác định là có khuyết tật hoặc là người có khuyết tật

cc Đúng

cc Đúng

cc Sai

Tôi xác định là người
chuyển giới
cc Đúng
cc Sai

cc Sai

Tôi xác định là
Điếc hoặc Khó nghe
cc Đúng
cc Sai

Tôi xác định là Mù hoặc
khiếm thị
cc Đúng cc Sai

