
ن من والية أوريغون للمفاوضة عىل اتفاقيتنا المقبلة. نريد  ي مارس 2019، وسيجلس مقدمو الرعاية مثلكم مع الممثل�ي
تبدأ المفاوضات التفاقية اتحادنا المقبلة �ن

ي ترغبون بها. 
ات ال�ت أن نعرف ما هي التغ�ي

ي يجب معالجتها، لذلك نقوم بإصدار استقصاء يتألف من ثالثة أجزاء.
نعرف أن هنالك العديد من القضايا الهامة ال�ت

: االأجور والمخصصات والتقاعد  نوفم�ب  •
ن أنظمة كشف الأجور  : تحس�ي ديسم�ب  •

يناير: التدريب والسجل وقضايا هامة أخرى  •

ي الوقت المحدد.
ي الأجور �ن

، ينطبق ذلك أيًضا عىل تقا�ن ن بينما للأجور أولوية مهمة للعامل�ي
ي وقت متأخر، 

/السحب عىل المكشوف عندما نتقا�ن أجورنا �ن ة، كالمطالبة من الوالية بدفع رسوم التأخ�ي ي اتفاقيتنا االأخ�ي
وبالرغم من إحرازنا بعض المكاسب �ن

ي كل مرة.
ي الوقت المحدد، �ن

ن أجورهم �ن ي العامل�ي
ن تقا�ن ي كفاحنا لتأم�ي

يجب علينا أن نستمر �ن

ي وقت متأخر نتيجة خطأ من قبل الولية، أو المكتب المحىلي أو الوسيط المالي )Fiscal Intermediary : FI(؟ 
هل سبق وأن تقاضيت أجورك �ن

نعم �
ال �

ي تأخ�ي دفعتك )ضع عالمة عىل كل ما ينطبق(
إذا كانت إجابتك نعم، ماذا كان السبب �ف

ن متأخر أو غ�ي صحيح من قبل المكتب المحىلي � تجه�ي
ي الوقت المحدد �

عدم استكمال تقييم المستهلك/ة �ن
لية فقط( � ن قسيمة مفقودة أو متأخرة )للرعاية الم�ن

ي استلم أجورك؟
كيف أثر عليك التأخ�ي �ن

ي استلم أجورك؟
ماذا كانت تجربتك عندما كنت تحاول أن تصحح التأخ�ي �ن

؟ يداع المبا�ش هل تستلم أجورك بواسطة نظام الإ
نعم �
ال �

إذا كانت إجابتك ال، لماذا؟
ي  �

ليس لدي حساب مرص�ن
يداع المبا�ش  � ي لم أسجل أبًدا لنظام االإ

ي لكن�ن
لدي حساب مرص�ن

غ�ي ذلك )يُرجى التحديد( �

ي للزيارات )Electronic Visit Verification : EVV(؟
و�ن لك�ت ثبات الإ هل سمعت عن الإ

نعم �
ال �

ما هو شعورك تجاه الـ EVV؟
لست مهتًما به قطعًيا �
مهتم به قلياًل �
لست مهتًما به وال غ�ي مهتم �

لية لعام 2019  ن /الرعاية الم�ن ي الدعم الشخصي
ن �ن استقصاء لتفاوض العامل�ي

ن أنظمة كشف الأجور الجزء 2 — تحس�ي

مهتم به بدرجة معتدلة �
مهتم به جًدا �
� EVV ال ينطبق - لم أسمع عن



ما هي مصادر قلقك الرئيسية فيما يختص بالـ EVV؟ )اخ�ت كل ما ينطبق عليك(
الخصوصية �
ي االستخدام �

الصعوبة �ن
يسبب االضطراب لي ولعميىلي �
ال مع�ن له لي كمقدم رعاية للعائلة �
�  EVV ال ينطبق - لم أسمع عن
غ�ي ذلك )يُرجى التحديد( �

ء آخر تود أن نعرف عن مقتضيات الـ EVV؟ ي
هل هنالك �ش

 

هل توجد قضايا أخرى تود أن تتشارك بها مع فريق المفاوضة لدينا المنتخب من قبل التحاد الدولي لموظفي الخدمات )SEIU(؟

ي الدعم الشخصي )PSWs( فقط 
ن �ن لستخدام العامل�ي

ي الدعم الشخصي )PSW( إذا كنت تقدم الخدمات للأشخاص 
ي الدعم الشخصي )PSW(. تُعت�ب عامًل/ة �ف

إملأ هذا الجزء فقط إذا كنت عامًل/ة �ف
. ي الدعم الشخصي )PSW(، يرجى االنتقال إل الجزء التالي

عاقات النمائية. إذا لم تكن عامل/ة �ف ف باالإ المصاب�ي

-آخر الشهر إل  ن االأول إل الخامس ع�ش من الشهر/السادس ع�ش اوح ب�ي ي ت�ت
ات الدفع ال�ت ن االعتبار االنتقال من ف�ت أثناء آخر جولة من المفاوضة أخذنا بع�ي

ي الدعم الشخصي عما يفضلون. لكننا ال نزال 
ن �ن بقاء عىل دورات الدفع الحالية بعد استقصاء العامل�ي ة دفع الأربعة ع�ش يوًما. وانتهى بنا المطاف إل االإ ف�ت

ي الدعم الشخصي عن هذه القضية.   
ن �ن ي السماع من العامل�ي

ي الحصول عىل أيام أك�ش اتساًقا، لذلك نود أن نعيد النظر�ن
نسمع أن االأشخاص يرغبون �ن

 ،)PPL( اكات العامة ي ال�ش
ة، مثل التغي�ي �ن ء يغ�ي كيفية تقاضينا االأجور ينبغي أن يتم فقط بعد دراسة دقيقة--وأن المعامالت االأخ�ي ي

نعرف أن أي �ش
ي القضايا المتبقية عىل طاولة المفاوضات، أردنا أن نحصل عىل تعليقات مرة أخرى عن 

قد سببت الكث�ي من التوتر للكث�ي منا. وبما أننا نضيق الهوة �ن
 . ن بهذا التغي�ي ي الدعم الشخصي مهتم�ي

ح وأن نحصل عىل مفهوم أك�ش وضوًحا ما إذا كان العاملون �ن هذا التغي�ي المق�ت

ة دفع أدناه وبعدئذ أعلمونا بما تفكرون:  يُرجى قراءة المحاسن والمساوئ لكل ف�ت

إل آخر الشهر: ي تتألف من الأول إل الخامس ع�ش من الشهر/السادس ع�ش
 الدورة الشهرية الحالية ال�ت

المحاسن: 

ي شهر واحد، مما يزيد من سهولة التسوية الشهرية لتخصيص الساعات للمستهلك/ة. 
تنطبق دورتا الدفع �ن  •

ي النظام 
يتجنب تغي�ي آخر �ن  •

ن حسب التفضيل ي الشهر مقابل مرت�ي
ي تقديم الفوات�ي مرة �ن

ن االستمرار �ن بإمكان العامل�ي  •

المساوئ 

، حيث يتغ�ي تاريخ إصدار الشيكات من شهر إل شهر ويتأثر بعطل نهاية االأسبوع. كمثال عىل ذلك، إذا انتهت  •  يبقي عىل جدول كشف االأجور الحالي
ة الدفع يوم الخميس، ال يحل موعد تقديم سجالت الوقت إل نهاية الدوام يوم الثالثاء القادم. وبعد ذلك تتطلب الوالية ثمانية أيام عمل  ف�ت

اكات العامة(. ال تصدر شيكات الدفع إل  عاقات النمائية )ODDS( وإجراءات ال�ش ، وموافقة مكتب خدمات االإ ن )نظًرا لعملية المكتب المحىلي للتجه�ي
ة الدفع.  بعد 15 يوًما من انتهاء ف�ت

ة الدفع. كما سيستمر االلتباس حول الساعات االإضافية، بما إن أسبوع العمل )االأحد-السبت( لن يتطابق مع ف�ت  •



ي الدعم الشخصي )PSWs( فقط )تتمة(
ن �ن لستخدام العامل�ي

ن  النتقال إل دورة دفع تتألف من 14 يوًما/أسبوع�ي

المحاسن: 

ة الدفع دائًما يوم السبت. سيحل موعد تقديم سجالت الوقت يوم  تتيح جدواًل ثابًتا الإصدار شيكات الدفع. وكمثال عىل ذلك ستنتهي ف�ت  •
ن للساعات االإضافية، ستنظم أسبوع عملكم  ن المؤهل�ي . للعامل�ي ن االأربعاء قبل نهاية الدوام وسنسعى لتحديد تاريخ الإجراء الدفع كل أسبوع�ي

ن أجور الساعات االإضافية الخاصة بهم ويزيد من سهولة فهمكم أي  يد ذلك من �عة استالم العامل�ي ن ة الدفع الخاصة بكم. س�ي مع ف�ت
ي وسط االأسبوع، قد يخلق ذلك التباًسا شديًدا الأن 

ة الزمنية للدفع �ن أسابيع تتقاضون فيها أجور الساعات االإضافية. حالًيا، عندما تنتهي الف�ت
هم مرة  ن أن يقدموا فوات�ي ن ال يتلقون دفعة الساعات االإضافية للجزء االأول من ذلك االأسبوع ح�ت مرور شهر بعد ذلك. بإمكان العامل�ي العامل�ي

ي ذلك.
ن إذا رغبوا �ن كل أربعة أسابيع بداًل من مرة واحدة كل أسبوع�ي

المساوئ: 

ن بتخصيص ساعات عىل أساس شهري،  ن والمستهلك�ي ن عىل أساس شهري. قد يخلق ذلك التباًسا لكل من العامل�ي تُخصص ساعات المستهلك�ي  •
لكن ت�ي دورة الدفع عىل أساس كل 14 يوًما. 

ي النظام، مما يسبب التوتر. 
ن أن يمروا بتغي�ي آخر �ن ن والمستهلك�ي ي من العامل�ي

تقتصن  •

ي تفضلها؟
ة الدفع ال�ت بناء عىل المحاسن والمساوئ المذكورة أعله، ما هي ف�ت

ي تتألف من االأول إل الخامس ع�ش من الشهر والسادس ع�ش إل آخر الشهر  �
المحافظة عىل دورة الدفع الحالية ال�ت

ن  � ي كل أسبوع�ي
االنتقال إل دورة دفع كل 14 يوًما �ن

لست متأكًدا / أي خيار حسن �

لية الخاصة ن الرعاية الم�ن
، لكنهم يتقاضون أجوًرا أقل وال يتمتعون  ن ن بنفس العمل الذي يقوم به المقدمون الموظفون من قبل المستهلك�ي لية الخاص�ي ن يقوم مقدمو الرعاية الم�ن
ة من مقدمي الخدمات الذين يقومون بنفس العمل الذي نقوم به ولكن مقابل أجور أقل  ي اتحاد. إن وجود مجموعة كب�ي

بأي من الحمايات نظًرا لكونهم �ن
ي حملة تنظيمية هو وضع 

ي الوكاالت الخصوصية عندما نتفاوض عىل اتفاقيتنا. إن أول خطوة �ن
ي التفاوض -- تش�ي الوالية إل المعاي�ي �ن

يضعف من قوتنا �ن
ي هذا المجال.

خارطة لعالقاتنا �ن

لية؟  ن ي الرعاية أو الصحة الم�ن
هل تعمل أو هل يعمل أحد تعرفه لوكالة خاصة �ن

نعم  �

: يُرجى االنتقال إل هذا الجزء ي الدعم الشخصي
ن �ن لية و العامل�ي ن ي الرعاية الم�ن

ن �ن لجميع العامل�ي

معلومات التصال

االسم االأخ�ي                                                           االسم االأول      

يدي الوالية          الرمز ال�ب عنوان الشارع               المدينة   

الهاتف الجوال*

ي
و�ن لك�ت يد االإ ال�ب

 ،)SEIU( ي رقم هاتفي، أدرك أن االتحاد الدولي لموظفي الخدمة
*ع�ب إعطا�أ

لي و/
واتحاداته المحلية، والمكاتب المرتبطة به قد يستخدم تقنيات االتصال االآ

أو الرسائل النصية عىل هاتفي المحمول بشكل دوري. لن يفرض SEIU أبدا أية 
كة الهاتف أسعارا عىل الرسائل  رسوم عىل تنبيهات الرسائل النصية. قد تفرض �ش
والبيانات مقابل هذه التنبيهات. رد بكلمة ايقاف للتوقف عن تلقي الرسائل؛ ورد 

بكلمة مساعدة للمزيد من المعلومات.

ال �

لية؟ ن ي الرعاية أو الصحة الم�ن
هل تستلم أو هل يستلم أحد تعرفه خدمات من وكالة خاصة �ن

نعم  � ال �



معلومات ديموغرافية اختيارية

ام تعددية جميع االأعضاء. تساعدنا المعلومات الديموغرافية  نم االتحاد الدولي لموظفي الخدمات )SEIU( الفرع المحىلي 503 باح�ت يل�ت
هذه عىل فهم الهويات االجتماعية لعضويتنا.

الجنس

أخرى �محايد �ذكر �أن�ش �

الضمائر المفضلة

غ�ي ذلك )يُرجى التحديد(  �هم/ـهم/الخاص بهم �هو/ـه/الخاص به �هي/ـها/الخاص بها �

أي مما يىلي يمثل عىل أقرب وجه عرقيتك/إثنيتك )التأش�ي عىل كل ما ينطبق(:

F أفريقي- أفريقي أو أمريكي

F آسيوي أو أمريكي آسيوي

F ق أوسطي، أو أفريقي شمالي ، �ش ي أمريكي عر�ب

F ي
ي أو التي�ن

إسبا�ن

F ن أمريكي أصىلي أو من السكان االصلي�ي

F ي المحيط الهادئ
ن أو من الجزر االأخرى �ن من سكان هاواي االأصلي�ي

F أبيض

F )غ�ي ذلك )يُرجى التحديد

اللغة المفضلة

ية � ن نجل�ي شارة( �اللغة االإ شارة االأمريكية ASL )لغة االإ اللغة الكانتونية �لغة االإ

سبانية �اللغة الروسية �اللغة المندرينية � اللغة االإ

اللغة الكريولية الهايتية �اللغة االأمهرية �اللغة الفيتنامية �

اللغة النيبالية �اللغة الكورية �اللغة الهمونجية �

اللغة التاغالوغية �اللغة الصومالية �اللغة الرومانية �

غ�ي ذلك )يُرجى التحديد( �اللغة التويشية �اللغة التيجرينية �
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