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 نظام فھرسة صیغ العقود 
 

تستخدم اتفاقیة المفاوضة الجماعیة رقًما مرجعیًا لبیان انطباق المواد واألقسام وخطابات االتفاق والنوایا وخالفھ على   

وفي حال إضافة أحد األرقام التالیة إلى مادة أو خطاب اتفاق ما، فھذا   ، اإلقرار.2مجموعات العمال المحددة في المادة رقم  

 عمال الذین تسري علیھم المادة أو الخطاب:یعني أنھ یدل على مجموعة من ال

 

 )HCWsعمال الرعایة المنزلیة ( 1.

 

 )PSWsعمال الدعم الشخصي ( 2.

 

" مضافًا إلیھا، فستسري المادة أو الخطاب على كٍل من عمال  2" أو ".1إذا لم تشتمل مادة أو خطاب اتفاق على رقم ". 

 فیما یلي نماذج على النمط المذكور: ). PSWsالشخصي () وعمال الدعم HCWsالرعایة المنزلیة (

 

 تسري المادة × على كلیھما؛ 

 ) فقط، HCWsعلى عمال الرعایة المنزلیة ( 1تسري المادة ×. 

 ) فقط.PSWsعلى عمال الدعم الشخصي ( 2كما تسري المادة ×. 
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 أطراف االتفاقیة - 1المادة 
 

ُحررت االتفاقیة الماثلة في مدینة سالم، والیة أوریغون، طبقًا ألحكام النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون، وذلك بین والیة 

، ویُشار إلیھما (OHCC)، وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون  (DAS)أوریغون، وتمثلھا إدارة الخدمات اإلداریة  

، الكائن في  (SEIU)العمل"، ومجتمعین باسم "الوالیة"، واالتحاد الدولي لموظفي الخدمات  الحقًا منفردین باسم "صاحب  

Local 503، OPEU ."ویُشار إلیھ الحقًا منفرًدا باسم "االتحاد"، ویُشار إلیھم الحقًا جمیعًا باسم "الطرفین أو الطرفان ، 

 

حب العمل واالتحاد واستدامتھا بغرض التوصل إلى تسویات یتمثل الغرض من ھذه االتفاقیة في إقامة عالقات متوائمة بین صا

 منصفة وودیة فیما یتعلق بالخالفات التي قد تنشأ.
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 اإلقرار - 2المادة 
 

  .1القسم 
یُقّر صاحب العمل بأن االتحاد ھو الممثل المفاوض الحصري عن كل عمال الرعایة المنزلیة/عمال الدعم الشخصي الذین  

 من ھذه المادة.  2االتحاد حسبما ھو وارد في القسم یمثلھم 

 
 .2القسم 

 أنشأ االتحاد وصاحب العمل اتحاد العمال المختص بالتفاوض المنفرد الذي یتألف من: 

تتضمن كل عمال الرعایة المنزلیة من أصحاب الدوام الكامل والدوام الجزئي    ).HCWعمال الرعایة المنزلیة ( )أ

أیًضا المزودین   العمل، ویشملون  الذین جرى تعیینھم بواسطة صاحب  عاًما  والمداومین بالساعة الممولین تمویالً 

ة الوالیة لكبار ، ومزودي النفقة الزوجیة، ومقدمي الرعایة الشخصیة وفق خط(CEPs)الُمعیّنین من المستھلكین  

، ولكل من تُدفع لھم تعویضات  (OPI)السن واألشخاص ذوي الھمم، والمزودین في برنامج أوریغون لالستقاللیة  

  ).DHS) أو أي وكالة عامة تتلقى أمواالً من إدارة الخدمات اإلنسانیة (DHSبمعرفة إدارة الخدمات اإلنسانیة (

 

 الرعایة المنزلیة اآلخرین، حتى الذین عیّنھم أصحاب عمل آخرون، وكذلك المشرفون. یُستثنى مما سبق كل عمال  

 

تتضمن كل عمال الدعم الشخصي من أصحاب الدوام الكامل أو الدوام الجزئي أو    ). PSWعمال الدعم الشخصي ( ) ب

) جرى  2) جرى تعیینھم بواسطة صاحب عمل مسجل، أو الذین (1المداومین بالساعة الممولین تمویالً عاًما الذین (

ا3تعیینھم بواسطة شخص ذي مرض عقلي؛ والذین ( الدعم الشخصي من خالل  لرعایة  ) یُقدمون خدمات عمال 

الشخصیة وفق خطة الوالیة لألشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة أو المرض العقلي، أو الخدمات التي تُوفر من خالل 

) لمن  4برنامج اإلعاقات النمائیة المجتمعیة، أو وساطة خدمات الدعم أو خدمات األطفال المنزلیة المكثفة؛ وكذلك (

، أو (OHA)، أو الھیئة الصحیة في والیة أوریغون  (DHS)نسانیة  تُدفع لھم تعویضات بمعرفة إدارة الخدمات اإل

  أي وكالة عامة أو وسیط مالي متعاقد معھ ویتلقى تمویالً عاًما في سبیل تحقیق ھذه الغایة.

 

المزودون الذین جرى تعیینھم والدفع لھم بمعرفة    .) ICP-PSWبرنامج االختیارات المستقلة (   عامل الدعم الشخصي.  )ج

،  J، وفق خطة الوالیة  (Medicaid)المستھلكین أو أصحاب العمل الذین یتلقون تمویالً من خالل خدمة المساعدة الطبیة  

ت اإلنسانیة  ال یلزم على المزودین إبرام اتفاقیة انتساب المزود، ولن تدفع لھم إدارة الخدما   برنامج االختیارات المستقلة. 

 تُحدد المعدالت والساعات وسقف التوقعات بمعرفة المستھلك أو صاحب العمل ولیست اإلدارة.   بشكل مباشر. 

 
   .3القسم 

من ھذه المادة أو عندما یتوصل   2وحینما یُقرر مجلس عالقات العمل تعدیل اتحاد العمال المختص بالتفاوض الوارد في القسم  

 متبادل إلجراء التعدیل، فسوف تبدأ المفاوضات حسب اللزوم أو وفق ما یقتضیھ القانون. الطرفان إلى اتفاق 
 2019 مراجعة:



 

2021-2023 SEIU Homecare  3  اتفاقیة المفاوضة الجماعیة 

 مدة االتفاقیة - 3المادة 
 

   تاریخ النفاذ. .1القسم 
، ما لم یُذكر خالف ذلك في  2023یونیو  30تبدأ صالحیة ھذه االتفاقیة في تاریخ التصدیق علیھا وتنتھي صالحیتھا بتاریخ 

یُرسل االتحاد مكاتبةً إلعالم إدارة الخدمات اإلداریة، وحدة العالقات العمالیة، والوكاالت الَمعنیة    مادة محددة بھذه االتفاقیة.

المحدد. المبدئیة  االتفاقیة  على  التصدیق  تاریخ  تاریخ   بخصوص  تحدید  على  تنطوي  التي  المكاتبة  االتحاد  یُرسل  لم  وإذا 

  تّد صاحب العمل بتاریخ نفاذ االتفاقیة بحیث یكون الشھر األول الذي یلي تاریخ التوقیع علیھا.التصویت للتصدیق، فسوف یع

 

  إخطار التفاوض. .2القسم 
) قبل انتھاء صالحیة االتفاقیة لیعرب عن 180یجوز ألي طرف أن یُرسل إخطاًرا خطیًا بما ال یقل عن مائة وثمانین یوًما (

  أخرى تخلفھا.  رغبتھ في التفاوض حول اتفاقیة

 

  بدء المفاوضات. .3القسم 
، أو حسب الموعد اآلخر  2023) الكامل من مارس  1تبدأ مفاوضات االتفاقیة الجدیدة التي تخلفھا خالل األسبوع األول (

الجدیدة بحلول  یُقّدم الطرفان أي تغییرات مقترحة یرغبان في ضمھا إلى االتفاقیة    المتفق علیھ بین الطرفین بصیغة كتابیة.

 ).4نھایة االجتماع الرابع (

 

   جدولة المفاوضات. .4القسم 
) في كل من شھر أبریل ومایو ویونیو  2)، یتفق الطرفان على تحدید ما ال یقل عن موعَدي تفاوض (1خالل االجتماع األول (

 ویولیو إال أن یُتفق على خالف ذلك بینھما بصیغة كتابیة في االجتماع المشار إلیھ. 

 

  الوساطة والتحكیم الملزم. .5القسم 
أو بعده، على أن تشتمل كل جلسة تفاوض الحقة على الوسیط في   2023یونیو    30یجوز ألي طرف أن یلتجأ إلى الوساطة یوم  

متبادل.  نحو  والوسیط على  الطرفان  علیھا  یتفق  التي  في    المواعید  المبینة  الزمنیة واإلجراءات  األطر  تنطبق  النظام وبعدئٍذ، 

 ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك خطًیا فیما بینھما.  243.742و   243.712) رقم  ORSاألساسي المنّقح لوالیة أوریغون (
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  تمدید االتفاقیة. .6القسم 
دة تلقائًیا  أو قبلھ، فسوف تُعد االتفاقیة ممت  2023یونیو  30إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاھم حول اتفاقیة الحقة جدیدة یوم 

 ) أوریغون  لوالیة  المنّقح  األساسي  النظام  وفق  أمر  تعمیم  أو  رأي  إبداء  أو  جدیدة  اتفاقیة  إلى  التوصل  رقم  ORSلحین   (

243.746 )5 .( 

 

  تحویل االتفاقیة إلى مفتوحة أثناء المدة. .7القسم 
التحدید أو بموجب اتفاقیة خطیة متبادلة بمعرفة الطرفین  ال یجوز جعل ھذه االتفاقیة مفتوحة إال أن تأذن بذلك ھنا على وجھ  

 أو بمقتضى إعمال القانون. 
 2021، 2019 مراجعة:
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 شمولیة االتفاقیة - 4المادة 
 

   .1القسم 
اجتمع صاحب العمل واالتحاد، في ضوء التزاماتھما القانونیة بشأن التفاوض عن حسن نیة، لعقد مناقشة كاملة وحرة بخصوص  

) رقم  ORSون (النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغالمسائل التي تدور حول "عالقات العمل" حسبما ھو منصوص علیھ في  

تحتوي االتفاقیة الماثلة على التعاقد الشامل والحصري المبرم بین صاحب العمل واالتحاد والمترتب على    .)7( 243.650

یوافق االتحاد على أن صاحب العمل ال یتحمل أي التزام آخر خالل مدة ھذه االتفاقیة للتفاوض حول األجور،    المفاوضات.ھذه  

   أو الساعات، أو ظروف العمل باستثناء ما ورد ذكره في ھذه االتفاقیة أو بمقتضى إعمال القانون.

 
   .2القسم 

ر القواعد واللوائح واإلجراءات وأن ھذه الحقوق ال یحّدھا إال القانون وھذه  یُقّر الطرفان بالحق الكامل لصاحب العمل في إصدا

القانون أو االتفاقیة   للسلطة والممنوحة بقوة  السلیمة  الممارسة  التي یجوز إعالنھا وفق  التفسیریة  القرارات  االتفاقیة، شاملةً 

 الماثلة. 

 

  .3القسم 
تغییر (أو تغییرات) یقترح تطبیقھا على المواضیع اإللزامیة للتفاوض والتي ال تشملھا  یوافق صاحب العمل على التفاوض حول أي  

یجوز عمل تغییرات على أي شروط وأحكام واردة في    ). PECBAاالتفاقیة استناًدا إلى قانون المفاوضة الجماعیة للموظفین ( 

 بطریق آخر.  243.702) رقم  ORSالنظام األساسي المنّقح لوالیة أوریغون ( االتفاقیة بموجب االتفاق المتبادل أو حسبما یجیزه  

 

 .4القسم 
التفاوض إذا كانت ھنالك زیادة في تمویل الوالیة أو التمویل الفیدرالي الذي یمكن استعمالھ ألجل یوافق صاحب العمل على  

عمال الرعایة المنزلیة/عمال الدعم الشخصي/مساعدي الرعایة الشخصیة خالل مدة ھذه االتفاقیة إذا ما تمتعت الوالیة بصالحیة  

یلزم أن یتوافق ھذا التفاوض مع األطر الزمنیة المحددة وفق    یاھم. استخدام التمویالت في مدفوعات خدمات المزودین أو مزا

) یوًما من المفاوضات، 90وبعد انقضاء فترة التسعین (   .243.698) رقم  ORSالنظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون (

النظام األساسي المنقّح    یجوز ألي طرف أن یُعلن تعذر التوصل لتسویة والشروع في إجراءات التحكیم الملزم طبقًا ألحكام

 . 243.742) رقم ORSلوالیة أوریغون (

  

http://www.leg.state.or.us/ors/243.html
http://www.leg.state.or.us/ors/243.html
http://www.leg.state.or.us/ors/243.html
http://www.leg.state.or.us/ors/243.html
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 استقاللیة البنود  - 5المادة 
 

في حال ثبوت بطالن أي حكم بھذه االتفاقیة في أي وقت من طرف أي محكمة ذات اختصاص قضائي، أو ثبوت بطالنھ 

، أو ثبوت عدم قانونیتھ عن طریق سّن قانون فیدرالي أو قانون  (ERB)بموجب أمر نھائي صادر عن مجلس عالقات العمل  

وني تام، فإن ھذا اإلجراء لن یؤثر في بقیة االتفاقیة، حیث إن النیة الوالیة أو بموجب لوائح حكومیة ساریة المفعول بشكل قان

یخضع الحكم الباطل لعملیة إعادة    الصریحة لطرفیھا تنّص على أن كل األحكام األخرى الساریة تظل بكامل القوة واألثر.

 نھما. التفاوض علیھ بمعرفة الطرفین، وذلك في غضون فترة زمنیة معقولة بناًء على طلب أي طرف م
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 عدم اإلضراب/عدم اإلغالق - 6المادة 
 

   .1القسم 
یوافق االتحاد، خالل مدة ھذه االتفاقیة، وأعضاؤه وممثلوه على عدم االنخراط في أي إضراب كلي أو جزئي أو أي أفعال  

 تقلیص أو إیقاف لألعمال وال السماح بأي منھا أو إباحتھا أو دعمھا.

 

   .2القسم 
 العمل، خالل مدة ھذه االتفاقیة، على أنھ لن یأذن بأي تعلیق لعمل الموظفین ولن یَشرع في ذلك. یوافق صاحب 

 

   .3القسم 
 ال تنطبق ھذه المادة على الحقوق الحصریة والثابتة للمستھلكین المنصوص علیھا في القانون، شاملةً اختیار الموظف وإنھاء عملھ. 
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 حقوق االتحاد  - 7المادة 
 

  نظام السداد المركزي بالوالیة. .1القسم 
) الذین یُقّدمون الخدمات عبر وسیط، وخدمات PSWsسیضم نظام السداد المركزي بالوالیة كالً من عمال الدعم الشخصي ( 

) من DDالنمائیة ( ، و/أو برامج اإلعاقات  (CDDP)، وبرنامج اإلعاقات النمائیة المجتمعیة  (CIIS)األطفال المنزلیة المكثفة  

) التابعین PSWsال یشمل نظام السداد المركزي بالوالیة عمال الدعم الشخصي (   خالل الرعایة الشخصیة وفق خطة الوالیة. 

 لبرنامج االختیارات المستقلة.

 
  لوحات اإلعالنات. .2القسم 

یتردد علیھا المزودون بسبب طبیعة    یحق لالتحاد الحصول على مساحة لوحة إعالنات في كل كیانات إدارة الحاالت التي 

ال یحق رفض الحصول على ھذه المساحة ألجل أسباب   المھام المتعلقة بالعمل، وذلك إذا سمح المالك/إدارة المرافق بذلك.

وإذا رفض مالك/إدارة المرفق توفیر ھذه المساحة، یلزم إبداء سبب ھذا الرفض بصیغة خطیة إلى    تعسفیة أو غیر مبررة.

سیُقّدم االتحاد لوحات اإلعالنات (بحجم   یتحمل االتحاد المسؤولیة وحده عن تكالیف كل لوحات اإلعالنات وصیانتھا.  االتحاد.

]، إال أن یلزم توفیر لوحة إعالنات أكبر أو مراعاة طریقة توریدھا لتلبیة متطلبات '3×'2ال یزید عن قدمین في ثالث أقدام [

ع عالمة واضحة على لوحات اإلعالنات لتؤكد تبعیتھا لالتحاد، وسیحرص ممثلو عمال االتحاد ستُوض  المرفق الَمعني بذلك.

یوافق الطرفان على أن االتحاد    ال یجوز نشر مكاتبات االتحاد في أي موقع أو وكالة.  و/أو موظفو االتحاد على صیانتھا.

وقع بالمرفق لوضع لوحة إعالنات االتحاد، وإذا لم یتفقا على  والوالیة، أو كیان إدارة الحالة (أیھما انطبق)، سیتباحثان حول الم

) یوًما من  30وفي غضون ثالثین (  موقع بعینھ فستحاول الوالیة تدارك الموقف، بما یتناسب مع الوكیل من الباطن لدیھم. 

  ى مساحة لوحات اإلعالنات.تاریخ نفاذ ھذه االتفاقیة، تُخطر الوالیة كل كیانات إدارة الحاالت بحقوق االتحاد في الحصول عل

 توافي الوالیة االتحاد بنسخة من ھذا اإلخطار، وكذلك قائمة بكیانات إدارة الحاالت التي أُخطرت. 

 

  .3القسم 
)/مساعدي الرعایة الشخصیة  PSW)/عمال الدعم الشخصي (HCWتضمن الوالیة أال تشتمل أوراق عمال الرعایة المنزلیة (

)PCAتشیر إلى كون القوة العاملة موظفین منزلیین أو عماالً منزلیین، ما لم ینّص النظام األساسي    ) أو سیاساتھم على لغة

 ) على ذلك. CFRأو قانون اللوائح الفیدرالیة (

 

  . OHCCالعروض التوضیحیة لالتحاد خالل تدریبات  .4القسم 
) المجدول أو  OHCCالرعایة المنزلیة في والیة أوریغون () دقیقة كحد أدنى قبل بدء تدریب ھیئة  30یُمنح االتحاد ثالثین (

) أوریغون  في والیة  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  تدریب  أعمالھ. OHCCبعد  االتحاد  یتابع  المجدول حتى  تتسبب   )  أن  ال یحق 

م االتحاد ببذل یلتز  العروض التوضیحیة لالتحاد المقدمة قبل التدریب المجدول في حدوث تأخیر بموعد بدء التدریب المجدول.

 الجھود عن نیة حسنة لتقدیم العرض التوضیحي في التدریبات التي یجدولھا صاحب العمل. 
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 .CareWell 503حقوق االتحاد المتعلقة بمؤسسة   .5القسم 
ستتیح لالتحاد إمكانیة الوصول المعقول إلى فصول تدریبھا وبیاناتھ حتى    CareWell 503یوافق الطرفان على أن مؤسسة  

) 30سیُسمح لالتحاد بتقدیم عرض توضیحي مدتھ ثالثون (  یتمكن االتحاد من تقدیم العروض التوضیحیة حول قضایا االتحاد. 

یشتمل ھذا األمر على العمال   لمطلوبة.دقیقة عن قضایا االتحاد، وذلك لجمیع المزودین خالل جلسة التوجیھ/الحلقة الدراسیة ا

 الملتحقین حدیثًا، وكذلك العمال الحالیین الذین یحضرون جلسة توجیھ/حلقة دراسیة حول الدورة التذكیریة.

 

جلسات   أثناء  المشاركة  االتحادات  خالل  من  المؤھلین  للعمال  المتاحة  المزایا  حول  معلومات  على  المزودون  سیحصل 

 راسیة المجدولة للموظفین الجدد. التوجیھ/الحلقات الد

 

 ).OHCCتوجیھ فعالیات توظیف المزودین في ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( -بیان االتحاد  .6القسم 
)  30عندما تعقد ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون فعالیة توظیف، سیُسمح لالتحاد بتقدیم عرض توضیحي لمدة ثالثین (

دقیقة حسب الموعد الزمني المتفق علیھ بینھما، وذلك للتحدث عن المؤسسة وحالتھا التمثیلیة ومزایا االتحاد ولتوزیع طلبات  

 العضویة وتجمیعھا.

 

  تعویض صاحب العمل. .7القسم 
الطلبات أو القضایا أو أي  یُعّوض االتحاد صاحب العمل أو نائبھ ویبقیھ بمنأى عن األذى والضرر ضد جمیع الدعاوى أو  

شكل آخر من أشكال المسؤولیة القانونیة والتي قد تنشأ عن تصرف یقوم بھ صاحب العمل أو نائبھ تحقیقًا لغرض االمتثال  

 ألحكام ھذه المادة بالقدر الذي یقتضیھ القانون. 

 
   فترة الخدمة واالستقطاعات. .8القسم 

یلزم أن تستند كل مستحقات االتحاد إلى فترة    ویمي الذي تُناط فیھ الخدمات وتُقّدم خاللھ. یمكن تعریف فترة الخدمة بأنھا الشھر التق 

أما فیما یتعلق بكل استقطاعات    خدمة وتُستمد من كل الشیكات الصادرة عن فترة الخدمة ذات الشأن، شریطة أن تتوفر أموال كافیة. 

)  CAPEل ال الحصر مساھمات مبادرة المواطنین بشأن التثقیف السیاسي ( االتحاد الحالیة األخرى، والتي من بینھا على سبیل المثا 

 فیلزم أن تستند إلى فترة خدمة وتُستقطع من أول شیك صادر عن فترة الخدمة ذات الشأن شریطة أن تتوفر أموال كافیة. 

  

یلزم أن تظل على أساس تاریخ السداد  یلزم أال یكون لطریقة استقطاع فترة الخدمة أي تأثیر في االقتطاعات الضریبیة والتي  

 (وھو تاریخ تحریر المدفوعات).

 

  قائمة الممثلین. .9القسم 
یُقّدم االتحاد لصاحب العمل قائمة بأسماء الممثلین المفوضین عن موظفي االتحاد، وكذلك المسؤولین المنتخبین ویُحّدث ھذه  

  القوائم كلما لزم األمر.
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  مات. القائمة والمعلو .10القسم 
الخامس عشر ( التقویمي  الیوم  الحالیین (عدا برامج  15بحلول  المزودین  قائمة بكل  ) من كل شھر، یلزم أن یتسلم االتحاد 

 من ھذه المادة).  17) حسبما ھو محدد في القسم PSW) لعمال الدعم الشخصي (ICPsاالختیارات المستقلة (

 

 التالیة إذا توفرت:یلزم أن تحتوي القائمة على البیانات 

  االسم بالكامل .1

 العنوان (المنزلي والبریدي)  .2

 أرقام الھاتف (المنزل، والعمل، والجوال)  .3

 عنوان البرید اإللكتروني .4

 اسم ورمز البرنامج .5

 الفروق المؤھلة لـ  .6

 معدل األجر بالساعة األساسي .7

 تفضیالت اللغة .8

 رقم التعریف الفرید  .9

 )DOBتاریخ المیالد ( .10

 رقم المزود  .11

 ساعات العمل .12

 األجر اإلجمالي .13

 مستحقات االتحاد واالستقطاعات األخرى عن نشاط الشھر السابق .14

 النوع .15

 العرق .16

 الساللة  .17

 ستُقدم القائمة حسب النسق المتفق علیھ وستُرسل إلكترونیًا. 

 

 معلومات قائمة المزودین الجدد.  .11القسم 
االتحاد بقائمة عن كل المزودین الجدد كل یوم عمل، وذلك في الیوم الذي  ) على موافاة  DHSتوافق إدارة الخدمات اإلنسانیة (

ستحتوي القائمة المذكورة على االسم والعنوان ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني   یُفعّل فیھ رقم المزود التابع للمزود.

   المزود.(إذا توفر) وتاریخ المیالد واسم ورمز البرنامج أو رقم التعریف الفرید ورقم 

 

 تُقّدم ھذه القائمة حسب النسق المتفق علیھ وعملیة اإلرسال اإللكترونیة المتفق علیھا. 
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  خصم المستحقات. .12القسم 
بناًء على طلب تفویض خطي أو إلكتروني أو مسجل مرئیًا أو عبر رسالة ھاتفیة مسجلة من طرف عمال الرعایة   )أ

، یلزم خصم مستحقات  PCA))/مساعدي الرعایة الشخصیة (PSW)/عمال الدعم الشخصي (HCWالمنزلیة (

إضافةً إلى   االتحاد الشھریة زائد أي خصومات طوعیة إضافیة لالتحاد وذلك من راتب المزود وتُحّول إلى االتحاد.

ذلك، وبناًء على إخطار خطي من االتحاد، یلزم خصم الزیادات المعتمدة في المستحقات على ھیئة أنصبة خاصة  

یلزم أن یتضمن اإلخطار المذكور قیمة ومدة النصاب   لك من راتب المزود مع تحویلھا إلى االتحاد وفقًا لھذا القسم.وذ

المعتمدة. الخاصة  األنصبة)  و/أو  (أو  الخصومات  واعتمادات  االتحاد  لعضویة  الخطیة  الطلبات  كل  تحویل  یلزم 

اال إلى  العمل،  یتلقاھا صاحب  التي  الفور. االستقطاعات األخرى،  العمل ملفًا    تحاد على  االتحاد إلى صاحب  یُقّدم 

یلزم أن یحتوي الملف اإللكتروني   إلكترونیًا یُدرج كل المزودین الذین لدیھم مستحقات و/أو خصومات أخرى معتمدة.

) الصادر من الوالیة، على أن یكون ھذا ھو معیار المطابقة UIDلخصومات االتحاد على رمز التعریف الفرید (

سیحتفظ االتحاد بسجالت التفویض الخطیة أو اإللكترونیة    لوحید الذي تستخدمھ الوالیة لمتابعة خصومات االتحاد.ا

طلبھ. عند  العمل  لصاحب  نسًخا  وسیُعطي  مسجلة  ھاتفیة  رسالة  في صورة  ھي  التي  تبدأ   أو  أن  الوالیة  تضمن 

إذا قّدم االتح اد الملف اإللكتروني لخصومات االتحاد قبل سبعة خصومات االتحاد في شیك الراتب التالي مباشرةً 

ستواصل الوالیة إرسال تقاریر االستثناءات إلى االتحاد بعد یوم   ) أیام عمل من تاریخ كشف الرواتب المحدد.7(

تضمن الوالیة أن تتوقف خصومات االتحاد في شیك الراتب التالي مباشرةً إذا   ) من كل تقدیم لالتحاد.1عمل واحد (

 ) أیام من تاریخ كشف الرواتب المحدد. 7االتحاد الملف اإللكتروني لخصومات االتحاد قبل سبعة (قّدم 

 

وعند العودة من أي انقطاع عن الخدمة، تكون استعادة خصم المستحقات للعمال الذین لدیھم مستحقات ُخصمت قبل   ) ب

 االنقطاع عن الخدمة المذكور مباشرة.

 

  ء كل االستقطاعات اإللزامیة وذات األولویة في أي فترة دفع فحسب.یُطبّق خصم المستحقات بعد استیفا )ج

 

  التكالیف المرتبطة. .13القسم 
یوافق االتحاد على سداد التكالیف المعقولة والمرتبطة بتنظیم خصم المستحقات و/أو تغییرات النظام لتعكس بذلك خصومات 

 المستحقات. 

 

  خصومات أخرى. .14القسم 
 خصومات المرتبات الطوعیة المطبقة لالتحاد عن مزایا المزودین في الوقت الذي تُرفع فیھ خصومات المستحقات الدوریة.تُقّدم  

 

) من كل شھر، سجل مزایا عن كل مزیة مع ذكر كل مزود والقیمة  10یتسلم االتحاد، في موعد أقصاه الیوم التقویمي العاشر (

 المخصومة والغرض من الخصم.
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   فترة الخدمة واالستقطاعات. .15القسم 
،  2010فبرایر    6) قبل  CAPEوبالنسبة إلى المزودین الذین اعتمدوا مساھمات مبادرة المواطنین بشأن التثقیف السیاسي (

فسیحصلون أیًضا على ھذه الخصومات بناًء على نظام االستقطاع بالساعة الساري، وذلك عندما یجري التوقیع على اعتمادات  

 خصوماتھم. 

 
  ).ICPعمال الدعم الشخصي في برنامج االختیارات المستقلة ( .16القسم 

تُقّدم الوالیة، في شھر ینایر ویولیو من كل عام، االسم والعنوان وأي بیانات اتصال متاحة أخرى مثل رقم الھاتف أو عنوان  

 برنامج االختیارات المستقلة.) الذین ھم في PSWsالبرید اإللكتروني عن عمال الدعم الشخصي (

 

 . 13وحتى  6، القسم  7ال یخضع المشاركون في برنامج االختیارات المستقلة لھذه المادة  

 

) الذین  PSWs) من كل شھر، تُقّدم الوالیة معلومات عن عمال الدعم الشخصي (15وبحلول الیوم التقویمي الخامس عشر (

) الذي ترعاه  ICPوالمسجلین في خدمات الوسیط المالي لبرنامج االختیارات المستقلة (ھم في برنامج االختیارات المستقلة  

) ICPتُقّدم الوالیة المعلومات في الشھر الذي یلي تسجیل المستھلك لدى الوسیط المالي لبرنامج االختیارات المستقلة (  الوالیة.

 تُقّدم الوالیة ما یلي: الذي ترعاه الوالیة.

 

 االسم .1

 العنوان .2

 رقم الھاتف  .3

 عنوان البرید اإللكتروني .4

 معدل األجر بالساعة األساسي .5

 تفضیالت اللغة .6

 رقم التعریف الفرید  .7

 )DOBتاریخ المیالد ( .8

 ساعات العمل .9

 األجر اإلجمالي .10

 

 إشعار تحویل الراتب. .17القسم 
) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  (DHSتوافق  أوریغون  الصحیة في والیة  یدي  OHA)/الھیئة  بین  الفرصة  إتاحة  )على ضمان 

وما   ) مرات كل عام على مستوى الوالیة وذلك في إشعار التحویل.4االتحاد لتحویل المعلومات الخطیة بما ال یقل عن أربع (

) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  إلى  إخطاًرا  یُرسل  االتحاد  (DHSدام  أوریغون  والیة  في  الصحیة  واحد  OHA)/الھیئة  قبل   (

 ) یوًما على األقل من فترة الدفع، فستظھر رسالة االتحاد على إشعار التحویل.21(وعشرین 
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 .تقریر إنھاء رقم المزود الفصلي .18القسم 
) كل ثالثة أشھر إلى االتحاد تقریًرا یوضح  OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSتُرسل إدارة الخدمات اإلنسانیة ( 

 تفصیلیًا ما یلي:

 

 مرات إنھاء رقم المزود؛ عدد  .1

 وسبب/دافع كل إنھاء؛ .2

 ونوع المزود لكل عامل موقوف؛ .3

 ومقاطعة كل عامل موقوف. .4

 

 ) من الشھر، عقب الفصل الذي تُرفع عنھ. 15ستُرفع ھذه التقاریر إلى االتحاد بحلول الیوم الخامس عشر (
 2021، 2019 مراجعة:
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 أنظمة كشوف المرتبات - 8المادة 
 

) وعمال الدعم الشخصي  PCAs) ومساعدي الرعایة الشخصیة (HCWsتُطبَّق ھذه المادة على كل عمال الرعایة المنزلیة (

)PSWs) الذین یتلقّون رواتبھم عبر نظامي تسجیل وقت المزّود (PTCS) اإلثبات اإللكتروني للزیارات/(EVV .( 

 
  تقدیم سجل وقت العمل. .1القسم 

a(   یجب تقدیم سجل وقت) العمل من خالل نظامي تسجیل وقت المزّودPTCS) اإلثبات اإللكتروني للزیارات/(EVV (

عند اإلشارة إلى تقدیم سجل وقت العمل المستحق الدفع والمكتمل على نحٍو    على نحو مناسب لغرض دفع األجور.

 صحیح، فإّن المقصود ھو تقدیم سجل الوقت: 

)/اإلثبات اإللكتروني  PTCSنة بنظامي تسجیل وقت المزّود (الذي جرى إكمالھ وتقدیمھ من خالل االستعا .1

 ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون ( DHS) إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة (EVVللزیارات (

، كلما دعت الضرورة إلى إرسال سجل الحضور، ال بد من (PSWs)بالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي  

ن أو عملیة إرسال برید إرسالھ من خالل إجراء عملیة إر سال بالفاكس آمنة باستخدام جھاز فاكس ُمؤمَّ

ن أو عبر البرید أو بالحضور شخصیًا؛   إلكتروني آمنة باستخدام برید إلكتروني ُمؤمَّ

 

الموقَّع علیھ من قِبل كل من صاحب العمل أو وكیل    ) فقط.PSWsبالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي ( .2

ویجوز لصاحب العمل أو وكیل صاحب    ). PSWباإلضافة إلى عامل الدعم الشخصي (صاحب العمل  

برامج   بأحد  االستعانة  من خالل  توقیعھم  منح  ھذا    Adobeالعمل  أداء  في  مماثلة  أخرى  تقنیة  أي  أو 

 الغرض، في حال كان النظام یتطلب توقیع صاحب العمل األصلي في كل مرة. 

 

بدقّ  .3 ساعاتھ  ُمعدَّل  حساب  تم  بموجب  الذي  بھا  ح  الُمصرَّ الساعات  عدد  یتجاوز  أّال  مراعاة  مع  ة 

 ؛ 1القسم   من  14 المادة

 

الذي یوثّق عدد ساعات العمل على نحٍو بالغ الدقة بما في ذلك الوقت الُمستغَرق في العمل ووقت التوقُّف   .4

ألمر حسب األنظمة  عن العمل ونوع الخدمة (في حال اقتضى الحال)، ومالحظات تقدُّم سیر العمل إذا لزم ا

 اإلداریة في والیة أوریغون؛ 

 

ضمان تقدیم سجل الحضور لدفع األجور إّما في الیوم    ) فقط.PSWsبالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي ( .5

) وصاحب العمل أو بعده مع مراعاة إكمال جمیع PSWالموافق لتواریخ توقیع عامل الدعم الشخصي (

 األجور؛ساعات العمل المعنیّة بفترة دفع 
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6. ) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  تطلبھا  أخرى  وثائق  أي  یتضمن  والیة DHSالذي  في  الصحیة  الھیئة  أو   (

) واالمتثال لألنظمة اإلداریة في  Medicaid) للوفاء بشروط خدمة المساعدة الطبیة (OHAأوریغون (

) أوریغون  بھا.OARsوالیة  المعمول  ممنوح  )  إشعارات  أي  مدة  تقل  أال  عمال  ویُشترط  جمیع  إلى  ة 

المنزلیة ( الشخصي (HCWsالرعایة  الدعم  الرعایة الشخصیة (PSWs)/عمال  ) PCAs)/مساعدي 

إال أنھ یجوز تطبیق فترات زمنیة أقصر، في حال    ) یوًما.60بشأن أي وثائق مطلوبة حدیثًا عن ستین (

ال المعلومات مطلوبة لعملیات تدقیق أو جلسة استماع أو غیرھا من  متطلبات اإلداریة حسبما كانت ھذه 

ال یقیّد ھذا القسم من قدرة االتحاد القانونیة طبقًا ألحكام النظام األساسي المنقّح لوالیة   تستدعي الضرورة.

 على التفاوض بشأن تأثیر أي وثائق مطلوبة حدیثًا.  243.698) رقم ORSأوریغون (

 

b(   ح بھا في وقت العمل وفقًا لسیاسة إدارة  تُستكمل أي مالحظات مطلوبة بشأن تقدُّم سیر العمل خالل الساعات الُمصرَّ

وفي حالة عدم قیام أي مزّود باستكمال   ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSالخدمات اإلنسانیة (

) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  لسیاسة  وفقًا  العمل  سیر  تقدُّم  والیة  DHSمالحظات  في  الصحیة  أوریغون )/الھیئة 

)OHA( .فیتعیَّن على كیان إدارة الحالة تقدیم المساعدة الفنیّة الالزمة قبل حلول فترة الدفع التالیة ، 
 

c( .یرد تعریف مصطلح اإلذن الُمسبَق في   ال تُسدد أي مدفوعات تخص ساعات العمل بدون الحصول على إذٍن ُمسبَق

 . خدمةمدفوعات ال - 14المادة 

یجب على كل ُمزّود، قد عمَل لساعات في رعایة الحاالت الطارئة أو العاجلة في نھایة فترة دفع األجور،  .1

، القسم  14المادة  وقّدم إخطاًرا في الوقت المناسب إلى مدیر الحالة/الوكیل الشخصي/منسق الخدمة بموجب  

، تلقّي أجر نظیر ساعات العمل التي قدمھا وفقًا لجدول دفع األجور وساعات العمل اإلضافیة في أقرب  1

 فرصة ممكنة، شریطة أال یتجاوز ذلك فترة دفع األجور التالیة. 

 

أي عامل  في حال لم یتمكن    " فقط).PSWs) (لعمال الدعم الشخصي " PSWإذن سجل حضور عامل الدعم الشخصي (

) من الحصول على إذن المستھلك/صاحب العمل أو ممثل المستھلك/صاحب العمل أو توقیعھم، سواء  PSWدعم شخصي (

) المعني إخطار كیان إدارة الحالة  PSWبصیغة إلكترونیة أو على سجل حضور مكتمل، فیجب على عامل الدعم الشخصي (

عة من جانب كیان إدارة الحالة بغرض إتمام االجراءات حسب سجل األطر  بالسبب الكامن وراء عدم التوقیع ثم إرسالھ للمراج

تقوم كیانات إدارة الحالة بالمراجعة على أساس كل حالة على حدةٍ لتحدید ما إذا    .4، القسم  8الزمنیة الُموضَّحة في المادة  

 صاحب العمل.كانت ھناك إمكانیة إلتمام إجراءات سجل الحضور دون الحاجة إلى الحصول على توقیع 

d(   ًال یجوز وقوع أي حاالت تأخیر في إتمام إجراءات تقدیم سجل وقت عمل الُمزّود، نتیجةً لصدور سجل وقت عمل یخص عامال

 بدیالً لنفس المستھلك، طالما كانت ھنالك ساعات متاحة للمستھلك.
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e(   ر سداد مستحقات المزّود بسبب أي فواتیر أخرى غیر صحیحة صادرة عن أحد عمال الرعایة المنزلیة  في حالة تأخُّ

 )HCW ) عمال الدعم الشخصي/(PSW ) مساعدي الرعایة الشخصیة/(PCA  أو أي وكالة أخرى نظًرا النطوائھا (

على ساعات متداخلة لنفس المستھلك، فال بد من إتمام إجراءات دفع أجر المزّود بمجرد تصحیح الخطأ وتُسدد المستحقات  

إلى المزود    19وفي نفس الوقت، تُحّول المدفوعات الزائدة الوارد ذكرھا في المادة    ج تاریخ الدورة. في الدفعة التالیة خار 

 اآلخر نظًرا لتداخل الفواتیر. 

 

  الجدول الزمني لتقدیم سجل وقت العمل. .2القسم 
بوابة الویب في أي وقت یعقُب یجوز للمزّود تقدیم مدخالت سجل وقت العمل على نحٍو مناسب أو تصحیحھا عبر الدخول إلى  

وكلما كان ذلك ممكنًا، یجب تقدیم سجل وقت العمل لغرض دفع أجر الفترة التي تغطیھا ساعات العمل المعنیّة  إكمال الخدمة.

ح لھ بھا ُمسبقًا، وفقً   ) یوًما بعد تاریخ آخر خدمة.14في غضون أربعة عشر ( ا یتلقى المزّود أجًرا نظیر ساعات العمل الُمصرَّ

بالنسبة إلى    ، بشرط تقدیم سجل ساعات العمل المعني في غضون عام واحد من انتھاء فترة دفع األجور.1، القسم 14للمادة  

، تقدیم سجل وقت العمل یُقصد بھ تقدیم سجل الخدمات التي أّداھا والُمسجلة بواسطة وسائل  (PSWs)عمال الدعم الشخصي  

) فیما یتعلَّق بكٍل من عمال الدعم  LOAرة طبقًا للمتطلبات الفیدرالیة وخطاب االتفاق (اإلثبات اإللكتروني للزیارات المتوفّ 

) والحصول على توقیع صاحب العمل على سجل الحضور  EVV) ونظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات (PSWsالشخصي (

 من ھذه المادة. 1وتقدیمھ وفقًا للقسم 

 

 .) الذین تُسدد مستحقاتھم عبر وسیط ماليPSWs( بالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي .3القسم 
) أو نظام  PTCS) إدخال وقت عملھم مباشرة في نظام تسجیل وقت المزّود (PSWsیجب على عمال الدعم الشخصي (

) إال في الحاالت التي یتم  Mobile-EVV) لإلثبات اإللكتروني للزیارات عبر الجوال (eXPRSاإلبالغ والسداد السریع (

  ) المعني استثناء معتمًدا.PSWفیھا عامل الدعم الشخصي ( منح 

 

 ): PSWإلى أي عامل دعم شخصي ( EVV-eXPRS Mobileتُمنح استثناءات من استخدام نظام 

a( ال یملك ھاتفًا ذكیًا أو جھاًزا لوحیًا متصالً باإلنترنت ریثما توفِّر الوالیة حالً بدیالً ألجلھ؛ أو 

 

b(   الوالیة بدون مكان ُمخصَّص لالستقبال ریثما توّفِر الوالیة حًال بدیالً ألجلھ؛ أو یقدم خدمات في إحدى مناطق 

 

c(   ال یتحدث اللغة اإلنجلیزیة كلغة أساسیة وھو ما یمثل عائقًا أمامھ عند استخدامھ نظام اإلثبات اإللكتروني

 ) EVVللزیارات (
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 : eXPRS) إلصدار سطح المكتب من PSWsاستثناءات من استخدام عمال الدعم الشخصي (

في ظل الظروف التالي ذكرھا أو ریثما توفر   eXPRSیمنح كیان إدارة الحالة استثناءات الستخدام إصدار سطح المكتب من  

 الوالیة حالً بدیالً:

) یواجھ صعوبة PSW)/عمال الدعم الشخصي (HCWفي حال كان أي من عمال الرعایة المنزلیة ( )1

 مستمر في الوصول إلى خدمة اإلنترنت.على نحٍو 

 

) یمر بمشكالت فنیة خالل فترة التقدیم تحول دون الدخول  PTCSفي حال كان نظام تسجیل وقت المزّود ( )2

 ) التي یُسمح خاللھا بالدخول إلیھ. 3خالل األیام الثالثة ( eXPRSإلى 

 

  eXPRS) تم تعیینھ حدیثًا بإكمال نموذج تسجیل الدخول إلى  PSWفي حال قام أي عامل دعم شخصي ( )3

) 1وقّدمھ ولكنھ لم یتلّق معلومات تسجیل الدخول وكلمة المرور الخاصة بھ بحلول الفترة الزمنیة األولى (

 لكشوف المرتبات، وحینئذ یجوز لھ تقدیم سجل حضور ورقي. 

 

) وكان PSWلتي یتحدث بھا أي عامل دعم شخصي (في حال لم تكن اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األساسیة ا )4

 . eXPRS Mobile-EVVذلك یمثّل عائقًا أمامھ الستخدام نظام 

 

نظام  )5 باستخدام  المعنیّة  االستثناءات  مع  التعامل  الحالة  إدارة  كیان  أو  اإلدارة  على  یجب 

eXPRS Mobile-EVV.   واتفاقیة طلب  تجدید  موعد  حلول  عند  مستحقة  التجدید  استثناءات  تصبح 

) الخاصة بالعامل ویتولى العامل تقدیمھا مباشرةً إلى مكتب خدمات األشخاص PEAAانتساب المزّود (

تظھر    ) الخاص بالتجدید. PEAA) بجانب طلب واتفاقیة انتساب المزّود (ODDSي اإلعاقات النمائیة (ذو

  eXPRS Mobile-EVVفي نظام   eXPRSرسائل التجدید التذكیریة في صفحة تسجیل الدخول إلى  

 . eXPRSوإصدار سطح المكتب من 

 

)  4) طلب استثناءات بعدٍد یصل إلى أربع ( PSWsالشخصي ( )/عمال الدعم  HCWsیجوز لكٍل من عمال الرعایة المنزلیة ( 

اإلنترنت.  شبكة  إلى  مؤقت  بشكل  الوصول  إمكانیة  تقیید  حالة  في  تقویمیة  سنة  كل  المنزلیة    مرات  الرعایة  عمال  على  یجب 

 )HCW ) عمال الدعم الشخصي/(PSW دارة الحالة. ) إدراج السبب الكامن وراء تقدیم الطلب الُملتَمس عند تواصلھم مع كیان إ 
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  الجدول الزمني إلتمام إجراءات الدفع. .4القسم 
) المنزلیة  الرعایة  عمال  من  بكل  الخاصة  العمل  وقت  سجل  تقدیم  إجراءات  الشخصي  HCWsتسري  الدعم  )/عمال 

)PSWs) مساعدي الرعایة الشخصیة/(PCAsدة أدناه.) وتُسدَّد مستحقاتھم استناًدا إلى األُطر الزمنیة لدفع األجور الوار   

a( ) بالنسبة إلى عمال الدعم الشخصيPSWs:في حال صادف الموعد    ) المسددة مستحقاتھم من خالل وسیط مالي

التالي. العمل  إلى یوم  الموعد  فیتم نقل  للتقدیم یوم عطلة في والیة أوریغون أو عطلة فیدرالیة،  في حال    النھائي 

عطلة في والیة أوریغون أو عطلة فیدرالیة، فیتم نقل الموعد إلى یوم  صادف تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور یوم  

التالي: الیوم األول (  العمل  الدفع من  فترات  الخامس عشر (1یتم تمدید  الیوم  الیوم 15) حتى  الشھر ومن  ) من 

م  ) أیا3) ثالثة (PSWsسیكون أمام عمال الدعم الشخصي (  ) حتى الیوم األخیر من الشھر.16السادس عشر (

 عمل بعد نھایة فترة دفع األجور لتقدیم سجّالت الحضور الُمكتِملة إلى كیان إدارة الحالة. 

) متاًحا لالستخدام، ویود العامل تقدیم سجل حضور ورقي،  PTCSفي حال كان نظام تسجیل وقت المزّود ( 

ویجوز ألي عامل دعم    لخاص بھ. ) عمل بعد نھایة فترة دفع األجور لتقدیم سجل الحضور ا 2فیكون أمام العامل یوَما ( 

  ) تقدیم سجل حضوره قبل نھایة فترة دفع األجور ما دام قد أكمل جمیع نوبات العمل للمستھلك المعني. PSWشخصي ( 

) أیام عمل بعد انقضاء الموعد النھائي لطلبات التقدیم من  8یُشترط أّال یتجاوز تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور ثمانیة ( 

)  8یتم إصدار شیكات األجور الورقیة وإرسالھا بالبرید في موعد أقصاه ثمانیة (   ). PSWدعم الشخصي ( جانب عامل ال 

الدعم الشخصي (  التقدیم من جانب عمال  النھائي لطلبات  الموعد  انقضاء  الودائع    ). PSWأیام عمل بعد  بینما تُرسل 

 في تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور. )  PSWsالمباشرة إلى الحسابات البنكیة لجمیع عمال الدعم الشخصي ( 

b( ) بالنسبة إلى عمال الرعایة المنزلیةHCWs) مساعدي الرعایة الشخصیة/(PCAs  الذین تُسدد مستحقاتھم عبر (

تسري إجراءات تقدیم سجل وقت العمل وتُسدد   ) بالوالیة:CEPنظام السداد الخاص بالمزود الُمعیّن من العمیل (

ینبغي الحرص على تقدیم سجل وقت العمل عبر نظام تسجیل  ) یوًما.14لغ أربعة عشر (األجور خالل فترة دفع تب

وتصحیحات سجل وقت العمل التي تم إجراؤھا قبل إغالق    FOB، بما في ذلك إرسال رمز  (PTCS)وقت المزّود  

الذي یلي نھایة )  3بوابة الویب لغرض إتمام إجراءات دفع األجور، خالل موعد أقصاه نھایة یوم العمل الثالث (

) األسبوعین  المنزلیة  2دورة  الرعایة  عمال  جانب  من  التقدیم  لطلبات  النھائي  بالموعد  أیًضا  یُعرف  والذي   ،(

)HCW) مساعدي الرعایة الشخصیة/(PCA.(  ) ویجوز لكل عمال الرعایة المنزلیةHCW  مساعدي الرعایة/(

م سجل وقت العمل، إدخال سجل الوقت الذي  في عملیات تقدی  FOB، الذین یستخدمون رموز  (PCAالشخصیة (

یُشترط أّال یتجاوز   عملوه في بوابة الویب في أي وقت بعد استالمھا ولیس علیھم االنتظار حتى نھایة فترة الدفع. 

) أیام عمل بعد انقضاء الموعد النھائي للتقدیم من جانب عمال الرعایة  8تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور ثمانیة (

یتم إصدار شیكات دفع األجور الورقیة وإرسالھا بالبرید   ).PCA)/مساعدي الرعایة الشخصیة (HCWة (المنزلی

) ثمانیة  أقصاه  موعد  المنزلیة  8في  الرعایة  عمال  جانب  من  للتقدیم  النھائي  الموعد  انقضاء  بعد  عمل  أیام   (

)HCW) مساعدي الرعایة الشخصیة/(PCAs.(  ى المؤسسة المالیة التي یختارھا  بینما تُرسل الودائع المباشرة إل

في حال صادف تاریخ إتمام إجراءات    ) في تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور.HCWsعمال الرعایة المنزلیة (

 دفع األجور یوم عطلة في والیة أوریغون أو عطلة فیدرالیة، فیتم نقل الموعد إلى یوم العمل التالي. 
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c(   إدارة الثالثة (في حالة إغالق كیان  العمل  أیام  لنھایة دورة 3الحالة على نحٍو غیر متوقع خالل أي من  التالیة   (

كما قد یلزم تمدید تواریخ إتمام إجراءات   )، یُمدَّد الموعد النھائي لتقدیم المزّودین على نحٍو متناسب.2األسبوعین (

التحاد بشكٍل فوري والتواصل مع جمیع فضالً عن ذلك، یجب على الوالیة إخطار ا دفع األجور على نحٍو متناسب.

المزّودین المتضررین ونشر المعلومات المعنیة بھذا األمر على الموقع اإللكتروني لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة  

 ، في حال تقّرر تأخیر تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور. (OHCC)أوریغون 

 

) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  ()/الھDHSتتولى كل من  أوریغون  في والیة  الصحیة  ھیئة  OHAیئة  بالتعاون مع   (

) نشر جدول زمني یوضح مواعید دفع األجور وتقدیم السجالت على  OHCCالرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

   مواقع إلكترونیة عامة.

 

فیتم سداد مستحقاتھ في تاریخ دفع   للتقدیم،  الموعد النھائي  المزّود  المتاح على أن  في حال تخطى  التالي  األجور 

 (ج).  5تُستثنى من ذلك الحاالت المنصوص علیھا في القسم 

 

d(   أربع المتاحة، في غضون  االتصال  بشكٍل فوري، عن طریق معلومات  المزّودین  الحالة بإخطار  إدارة  كیان  یلتزم 

ھناك مشكلة في التقدیم،   ) ساعة من إتمام إجراءات تقدیم سجل وقت العمل الخاص بھم في حال كانت24وعشرین ( 

) OR PTC DCIو  eXPRS) (وھي  EVVباستثناء الحاالت التي تقوم فیھا أنظمة اإلثبات اإللكتروني للزیارات ( 

ومن ثّم ال بد من منح المزّود فرصةً لتصحیح الخطأ قبل   تلقائًیا بإصدار وإرسال مثل ھذا اإلخطار بشأن الخطأ المعني. 

وبناًء على استجابة المزّود لإلخطار الممنوح لھ، تبذل إدارة   تمام اإلجراءات الالزمة. إرسال ملف كشوف المرتبات إل 

) قُصارى جھدھا لضمان سداد األجور المستحقة  OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون ( DHSالخدمات اإلنسانیة ( 

ح بحلول تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور الحال  وبالنسبة إلى المزّودین الذین یقدمون   ي. وفًقا لسجل وقت العمل الُمصحَّ

) OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون ( DHSسجالً ُمصحًحا لوقت العمل، ترسل إدارة الخدمات اإلنسانیة ( 

)/الھیئة الصحیة  DHSرسالة لبقة ومناسبة عبر البرید اإللكتروني في الحاالت التي تعجز فیھا إدارة الخدمات اإلنسانیة ( 

) عن إتمام إجراءات عملیة التصحیح الُمقدَّمة في تاریخ تمام إجراءات دفع األجور الحالي،  OHAوالیة أوریغون ( في  

 ) تلقائًیا إشعاًرا بشأن الخطأ المعني وترسلھ. EVVوذلك ما لم تصدر أنظمة اإلثبات اإللكتروني للزیارات ( 

 

لة بتقدیم سجل وقت عمل المزّود والتي بوسعھم حلّھا یتولّى موظفو كیان إدارة الحالة معالجة أي مشكالت ذات ص

ویجب على الوالیة تزوید االتحاد بنسخة من سیاسات إدارة الخدمات   ).DHSوفقًا لسیاسة إدارة الخدمات اإلنسانیة (

 ) یوًما من اعتماد ھذه االتفاقیة. 30) المعمول بھا في غضون ثالثین (DHSاإلنسانیة (
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 لى نحٍو دقیق وفي الوقت المناسب.دفع األجور ع .5القسم 
a(   ح بھا والُمقدَّمة من یحق للمزّودین تلقي دفعاتھم المستحقة على نحٍو دقیق وفي الوقت المناسب نظیر الخدمات الُمصرَّ

مدفوعات  عالوة على ذلك، تتحّمل الوالیة المسؤولیة عن أي تكالیف قابلة لإلثبات قد تكبّدھا العامل جّراء أي    جانبھم.

صحیح   نحٍو  على  بھ  الخاص  العمل  وقت  سجل  قدم  قد  العامل  یكون  أن  شریطة  صحیحة  غیر  أو  متأخرة 

   المناسب. الوقت وفي

b(   في حال كان المزّود یعتقد أنھ لم یتلّق مستحقاتھ على نحٍو دقیق أو في الوقت المناسب، یجب على المزود االتصال على

أو     SEIU (7348)-503-844-1لالتحاد عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني الفور بمركز مساعدة األعضاء التابع  

contact@seiu503.org .(   
 

الطلبات المتعلقة بدفع األجور جمیع المعلومات التفصیلیة ِضمن نموذج شكوى دفع األجور  یجب أن تتضمن كافة  

) على النحو المتفق علیھ  OHCCالصادر عن وحدة عالقات العمالء في ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

أوریغون ( المنزلیة في والیة  الرعایة    كز مساعدة األعضاء.، ومركز موارد األعضاء، ومر)OHCCمع ھیئة 

یتولى ممثل مركز موارد األعضاء أو ممثل مركز مساعدة األعضاء إرسال الطلب باستخدام نموذج شكوى دفع 

األجور المعتمد على عنوان البرید اإللكتروني الخاص بقضایا دفع األجور عن االتحاد والتابع لھیئة الرعایة المنزلیة  

. عند تلقّى إخطار من االتحاد بشأن احتمالیة حدوث Xطالع على الملحق  یُرجى اال  ).OHCCفي والیة أوریغون (

صحیحة. غیر  العملیة  أّن  أو  األجور  دفع  عملیة  في  أوریغون   تأخر  والیة  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  تبدأ 

)OHCC) إدارة الخدمات اإلنسانیة/(DHS) الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/(OHA ُّق ) على الفور عملیة التحق

الحالة. الرعایة    من  الشكوى، تبدأ ھیئة  للسیر في إجراءات  إلى تقدیم وثائق إضافیة  وفي حال كانت ھناك حاجة 

وفي حال كانت ھناك حاجة إلى    ) على الفور في عملیة التحقُّق من الحالة.OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون (

)  OHCCى ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (تقدیم وثائق إضافیة للسیر في إجراءات الشكوى، یتعیَّن عل

وعندئذ، یقوم االتحاد بالمتابعة مع العامل المتضرر فیما یتعلق بالوثائق المطلوبة في غضون    إخطار االتحاد بشأنھا.

أن  وال بد من  ) بالتواصل مع االتحاد.OHCC) عمل من قیام ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (2یومي (

إلى تحدید سبب التأخر في دفع األجور. إّن عدم    یتعاون المزّودون بصورة تاّمة مع الوالیة في مساعیھا الرامیة 

وتُضاف    التعاون في ھذا التحقیق من شأنھ أن یؤدي إلى إبطال أي التزام بسداد مبالغ األجور المتأخرة السالفة الذكر. 

 ة للمزّود. مبالغ األجور المتأخرة إلى أي أموال مستحقَّ 

 
c( ) أربع وعشرین  في غضون  الدورة  دفعة خارج  أي  أو غیر  24تُصدر  المتأخرة  الدفع  تحدید عملیة  ) ساعة من 

الصحیحة والتحقق منھا، في الحاالت التي یقدم فیھا المزّود وقت العمل الخاص بھ بشكٍل صحیح وفي الوقت المناسب 

  دقیق وفي الوقت المناسب.إذا عجزت الوالیة عن دفع األجور على نحو 

 
، تقوم إدارة الخدمات  (FI)) الذین تُسدد مستحقاتھم من خالل وسیط مالي  PSWsبالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي (

في غضون    Public Partnerships (PPL)) بإرسال طلب للسداد خارج الدورة إلى شركة  DHSاإلنسانیة (

المعني.24أربع وعشرین ( الخطأ  التحقق من  انتھاء   Public Partnershipsوبناًء علیھ، تقوم    ) ساعة بعد 

mailto:contact@seiu503.org
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(PPL)    أربع وعشرین المزّود في غضون  إلى  المستحقة  الدفعات  الدورة وإصدار  الدفع خارج  إجراءات  بإتمام 

)/عامل الرعایة  PSWتحاد أو عامل الدعم الشخصي (عند تلقّى إخطار من اال  ساعة من طلب سداد األجور الُمقدَّم.

) بشأن احتمالیة وقوع حالة تأخر في عملیة دفع األجور أو أّن العملیة غیر صحیحة، یبدأ مكتب  HCWالمنزلیة (

)/الھیئة APD)/برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (ODDSخدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة (

 ) على الفور عملیة التحقُّق بشأن الحالة. OHAریغون (الصحیة في والیة أو

 

 .رسوم الدفع المتأخر .6القسم 
a(  ف مصطلح الدفع المتأخر للمزّودین، الذین یتلقون أجرھم في شكل شیك ورقي، بأنھ أي ألغراض ھذا القسم، یُعرَّ

ام إجراءات دفع األجور بینما  ) من التاریخ المحدد مسبقًا إلتم1دفعة یتم إصدارھا بعد مرور أكثر من یوم عمل (

ف الدفع المتأخر للمزّودین، الذین یتلقون أجرھم في شكل إیداع مباشر، بأنھ أي تحویل یتم إجراؤه إلى وزارة   یُعرَّ

بناًء على ما سبق، ال یجوز االدعاء بحدوث تأخیر في دفع األجور    الخزانة بعد تاریخ إتمام إجراءات دفع األجور.

التي یقدم فیھا العامل سجل وقت العمل بعد مرور الموعد النھائي للتقدیم أو في الحاالت التي لم یكمل في الحاالت  

وال یجوز االدعاء بحدوث تأخیر في   .1، القسم  8فیھا العامل تقدیم سجل وقت العمل على نحٍو صحیح وفقًا للمادة  

 دفع األجور في حال: 

 

 . 1لقسم ، ا 14لم یُصدر إذن ُمسبَق طبقًا للمادة  )1

 لم تُقدَّم الشكوى على نحٍو صحیح. )2

المسجل   )3 العمل  أو صاحب  المستھلك  الشخصي و/أو  الدعم  قِبل عامل  الحضور من  یُوقَّع على سجل  لم 

 الخاص بھ. 

 لم یكن رقم المزود التعریفي الصالح والحالي مسجالً.  )4

ر الذي یستدعي استیفاء  تضّررت أنظمة الحاسوب في الوالیة بعُطب تكنولوجي واسع النطاق، وھو األم )5

 المعاییر التالي ذكرھا:

i. ) قیام إدارة الخدمات اإلنسانیةDHS  على الفور بإخطار االتحاد الدولي لموظفي الخدمات (

)SEIU.بشأن وجود حالة دفع متأخر ( 

ii.  ) من إصالح العُطب التكنولوجي. 1صدور الدفعة على نحٍو سلیم خالل یوم عمل واحد ( 

) و/أو  CMEطبیعیة خارجة عن السیطرة والتي تؤثر بدورھا في كیان إدارة الحالة (وقعت أي كارثة   )6

 عملیات الوالیة.

 ) أو أكثر. 2أرسل عامل الرعایة المنزلیة، على نحٍو غیر صحیح، ساعات متداخلة لمستھلكین ( )7

8( ) المنزلیة  الرعایة  عمال  إلى  (بالنسبة  المتداخلة  بالساعات  الشخHCWsیُقصد  الدعم  صي  )/عمال 

(PSWs)   (و) من ھذه المادة. 1المعنى الوارد والُمحدَّد لھا في القسم 
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في الحاالت التي تصدر فیھا الوالیة دفعة أجور متأخرة، یقع على عاتق اإلدارة تعویض المزّود المتضّرر بمنحھ  

التاریخ الذي تتم فیھ إجراءات دفع  دوالًرا) عن كل یوم تقویمي لحین بلوغ   20مبلغًا جزائیًا قدره عشرون دوالًرا (

  األجور فعلیًا.

 

ال   تُقدَّر الرسوم المتأخرة بمبلغ مساٍو إلجمالي المبالغ التي تأخر سدادھا، ولكنھا ال تتجاوزھا بأي حال من األحوال.

)  PSW(  )/عمال الدعم الشخصيHCWیُطبَّق ھذا الحد األقصى للرسوم المتأخرة إذا واجھ عمال الرعایة المنزلیة (

 ).1حالة دفع متأخر إضافیة خالل سنة تقویمیة (

 

دوالًرا) عن كل یوم لمدة   20یصبح جمیع العمال مؤھلین للحصول على رسوم دفع متأخر قدرھا عشرون دوالًرا (

وفي حال بلغ إجمالي الراتب ستین دوالًرا   ) أیام، بصرف النظر عن إجمالي المبالغ المدفوعة الخاصة بھم.3ثالثة (

فال یجوز أن    )، فال یحق لھم الحصول على رسوم دفع متأخر إضافیة.3دوالًرا) أو أقل، بعد الیوم الثالث (  60(

 ) أیام.3تتخّطى رسوم الدفع المتأخر اإلضافیة إجمالي المبالغ المدفوعة لھم بعد ثالثة (

 

 تبًا. یتم التعامل مع رسوم الدفع المتأخر بوصفھا مدفوعات رسوم ولیست أجوًرا أو را

 

مساعدي /)PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsتغییرات كشوف المرتبات لكل من عمال الرعایة المنزلیة (  .7القسم  
 .)PCAsالرعایة الشخصیة (

قبل إجراء أي تغییرات جدیدة في كشوف المرتبات أو نظام تسجیل وقت العمل والتي من شأنھا أن تؤثر في دفع أجر المزّود،  

 ) االضطالع بما یلي: OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSإدارة الخدمات اإلنسانیة (یجب على 

 

a(  مشاركة أي إخطارات ذات صلة بتغییر النظام مع االتحاد قبل إرسالھا إلى أي من المزّودین المتضّررین 

 

b( ) األقل من فرض أي شروط جدیدة متعلقة  ) یوًما على  90والقیام بإخطار جمیع المزّودین المتضّررین قبل تسعین

یلزم توفیر اإلخطار باللغات اإلنجلیزیة، والروسیة، واإلسبانیة، والفیتنامیة، والصینیة،   بإدخال سجل وقت العمل.

 والعربیة، والصومالیة على أقل تقدیر؛

 

c( ) تصدر إدارة الخدمات اإلنسانیةDHS) الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/(OHA  ( إخطاًرا كتابیًا للمزّودین في

حال لم یعد مصرًحا لھم بالعمل لدى مستھلك معین بسبب نقص في األوراق المطلوبة، سواء من جانب المستھلك أو  

 صاحب العمل؛ 
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d( ) یوًما على األقل من  90توفیر تدریب إّما بالحضور شخصیًا أو على اإلنترنت للمزّودین المتضّررین قبل تسعین (

ا في  تقدیر:  لتنفیذ.البدء  أقل  على  التالیة  باللغات  التدریب  إتاحة  الُمقرر  واإلسبانیة،  من  والروسیة،  اإلنجلیزیة، 

عالوة على    باإلضافة إلى توفیر وحدات تدریب مترجمة لكلتا اللغتین العربیة والصومالیة.  والفیتنامیة، والصینیة.

) تكثیف جھودھا في OHAیة في والیة أوریغون ()/الھیئة الصحDHSذلك، ستواصل إدارة الخدمات اإلنسانیة (

 ) بشأن وضع خطة انتقالیة لكشوف المرتبات؛SEIUإجراء المشاورات مع االتحاد الدولي لموظفي الخدمات (

 

e( ) فیما یتعلَّق بأي مرحلة  2) والثانیة (1اعتماد المدفوعات الیومیة التي تُسدد خارج الدورة خالل فترتي الدفع األولى (

باإلضافة إلى إصدار مدفوعات نصف شھریة خارج الدورة    انتقالیة لكشوف المرتبات لجمیع المزّودین المتضّررین. 

  )؛2فیما یتعلَّق بفترتي الدفع التالیتین (

 
f( .السماح لمكاتب تقدیم الخدمات المحلیة بطباعة وتوزیع نسخ من األوراق التي یُشترط على المزّودین إكمالھا 

 
g( اد بحقھ في التفاوض بشأن أي تغییرات تخص إتمام إجراءات مدفوعات أجور الخدمات طبقًا ألحكام النظام األساسي  یحتفظ االتح

 . 243.698) رقم ORSالمنقّح لوالیة أوریغون ( 

 

  خیارات اإلیداع المباشر. .8القسم 
اإلیداع المباشر في حساب بنكي أو حساب  یحتفظ المزّودون بحقھم في اختیار طریقة سداد أجور خدمتھم، سواء عن طریق  

یجب على المزّود تقدیم طلباتھ، فیما   وقد ال یشمل نظام الدفع إجراء إیداع مباشر ألجور التدریب إن وجدت. ائتماني لالتحاد.

جانب إدارة    یتعلَّق بتفعیل اإلیداع المباشر أو تعطیلھ، باستخدام النموذج الُمخصَّص لھذا الغرض، إلى الشخص الُمعیَّن من

 ویُنصح المزّودون باستخدام اإلیداع المباشر.  ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSالخدمات اإلنسانیة (

 

 إنھاء الخدمة.  .9القسم 
یلتزم الُمزّودون بتقدیم إخطار كتابي إلى كیان إدارة الحالة ینطوي على توضیح بشأن تاریخ آخر یوم، لتقدیم الخدمات من  

وال بد على المزّود الُمنسِحب   بھم أو التي قدموھا، لجمیع المستھلكین وأنھ ال نیّة لدیھم للعمل مع مستھلكین آخرین مستقبالً.جان

 من ھذه المادة.  1من تقدیم وقت عملھ للمرة األخیرة في الموعد النھائي على نحٍو صحیح حسبما ھو ُمحدَّد في القسم 

 

أو   الخدمات  لتقدیم  یوم  آخر  اإلنسانیة في  الخدمات  إدارة  على  یتعیَّن  الحقًا،  یأتي  أیھما  الكتابي،  اإلخطار  استالم  عند 

)DHS) الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/(OHA  إتمام إجراءات آخر دفعة مستحقة للمزّود بحلول الدفعة االعتیادیة التالیة (

و/أو سجل حضور صالح مع   لقسیمة  تقدیمھ  (المجدولة شریطة  المزّود  انتساب  اتفاقیة  الرعایة  PEAإنھاء  ) ألجل عمال 

 ). PSWs) ألجل عمال الدعم الشخصي (PEAA) أو طلب واتفاقیة انتساب المزّود (HCWsالمنزلیة (
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   ) فقط).PSWsعملیة ختم تاریخ سجل الحضور (لعمال الدعم الشخصي ( .10القسم 
بالتاریخ عند  یُشترط أن تكون سجالت الحضور الُمقدَّمة إلى مك تب كیان إدارة الحالة خالل ساعات العمل العادیة مختومةً 

كما یلتزم كیان إدارة الحالة بتزوید عمال الدعم    تسلیمھا إلى كیان إدارة الحالة في المكاتب التي ال یتوفر فیھا ختم ذاتي التحبیر.

ل الحضور إلى موظفي كیان إدارة الحالة  ) بنسخة من التاریخ المختوم/سجل الحضور في حالة تقدیم سجPSWالشخصي (

)CME.ًومع ذلك، فإن سجّالت الحضور التي تُوضع في صندوق التسلیم بعد انقضاء ساعات العمل العادیة یتم   ) مباشرة

 ختمھا بالتاریخ وإتاحتھا في یوم العمل االعتیادي التالي. 

 ).PSW-ICPsلعمال الدعم الشخصي (ال تنطبق ھذه المادة على برنامج االختیارات المستقلة 

 

 .بیانات اعتماد المزّودین .11القسم 
)/عمال الدعم الشخصي  HCWsال تُسدد أي مدفوعات في حال انتھت صالحیة أوراق بیانات مزّودي عمال الرعایة المنزلیة ( 

 )PSWs  مساعدي الرعایة الشخصیة/((PCAs) .یتم الحفاظ على بیانات االعتماد صالحةً من    ، باستثناء ما یرد ذكره أدناه

خالل تقدیم جمیع األوراق على نحٍو دقیق وفي الوقت المناسب، واستكمال جمیع التدریبات المطلوبة وإنجاز أي خطوات إضافیة  

ذلك على    ، بما في (Medicaid)ضروریة إلتمام إجراءات أوراق التجدید المطلوبة لتصبح مزّوًدا لدى خدمة المساعدة الطبیة  

المزّود   انتساب  المثال ال الحصر طلب واتفاقیة  إذا  (PEAA)سبیل  الجنائیة، وأخذ بصمات األصابع  السوابق  ، والتحقق من 

) أو  PSW) وعامل دعم شخصي ( HCWكما یُشترط على المزّودین الذي یؤدون مھام عامل رعایة منزلیة (  استدعى األمر. 

الوقت االحتفاظ ببیانات اعتماد منفصلة لكل نوٍع من أنواع المزّودین وبرامجھم   ) مًعا في نفس PCAمساعد رعایة شخصیة ( 

 .(OHA))/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون  DD)/اإلعاقات النمائیة (APD(المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات ( 

 

وبمقدور   ھا قبل انتھاء صالحیتھا.یتحمل المزّودون مسؤولیة الحفاظ على بیانات اعتمادھم الحالیة ساریةً والحرص على تجدید

 المزّودین العثور على تاریخ (تواریخ) انتھاء صالحیة بیانات اعتمادھم في األماكن التالیة: 

 

) الذین تُسدد مستحقاتھم عبر  PCAs)/مساعدي الرعایة الشخصیة (HCWsبالنسبة إلى عمال الرعایة المنزلیة ( )1

بالمزود   الخاص  السداد  العمیل (نظام  بیانات CEPالُمعیّن من  انتھاء صالحیة  بالوالیة، یمكنھم معرفة تواریخ   (

 اعتمادھم في كل مرة یتلقون إشعاًرا بتحویل المدفوعات النقدیّة. 

 

) الذین تُسدد مستحقاتھم من خالل وسیط مالي، یمكنھم معرفة تاریخ PSWsبالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي ( )2

وعند استخدام إصدار    eXPRSاعتمادھم عند تسجیلھم الدخول إلى إصدار سطح المكتب من  انتھاء صالحیة بیانات  

EVV-eXPRS mobile   .عبر الجوال 
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) الذین ال تُسدد مستحقاتھم من PCAs)/مساعدي الرعایة الشخصیة (HCWsبالنسبة إلى عمال الرعایة المنزلیة ( )3

بشأن موعد انتھاء صالحیة بیانات اعتمادھم بشرط أن یكون ذلك  خالل وسیط مالي، یتم تزویدھم برسائل تذكیریة  

ألغراض ھذا القسم،    ) یوًما تقریبًا كذلك.90) یوًما وقبل تسعین (120قبل انتھاء صالحیتھا بنحو مائة وعشرین (

 ).5فإن المقصود بلفظ تقریبًا ھو اإلشارة إلى أیام العمل الخمسة (

ح بھ نظًرا النتھاء  عند اتخاذ المزّود ألي إجراء   سعیًا منھ إلى استرداد أجره ِلقاء وقت عملھ الذي تدعي الوالیة أنھ غیر ُمصرَّ

صالحیة بیانات اعتماده، فال بد من وجود افتراض قابل للدحض یثبت أن المزّود قد تلقّى إشعاًرا بتواریخ انتھاء صالحیة  

 بیانات اعتماده. 

 

قق من السوابق الجنائیة عبر اإلنترنت في الحاالت التي یُطلب منھم فعل ذلك، سواء  یُشترط على مزّودي الخدمة إكمال التح

وبالنسبة   ).ORCHARDS) باستخدام نظام یُسّمى أورتشاردز (BCUمن جانب كیان إدارة الحالة أو وحدة التدقیق األمني (

) مرات بحد  3إرسال برید عادي ثالث (، یتم إخطار المزّودین عبر  (APD)إلى برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات  

،  (DD)وبالنسبة إلى برامج اإلعاقات النمائیة    ) بریًدا إلكترونیًا إلى المزّود. BCUأدنى قبل أن ترسل وحدة التدقیق األمني (

القسم   بموجب  المزّودین  إخطار  تقدیر.  12یتم  أدنى  إلى شب  على  الوصول  إمكانیة  إلى  یفتقرون  الذین  للمزّودین  كة یجوز 

كما یتحّمل المزّودون مسؤولیة المواظبة على تحدیث   اإلنترنت استخدام أحد األجھزة الموجودة في مكتب كیان إدارة الحالة.

عناوینھم الفعلیة، وعنوانھم البریدي، ورقم ھاتفھم، وعنوان بریدھم اإللكتروني (إن وجد) على نحٍو مناسب لدى قسم الخدمات 

ویلتزم المزّودون بتقدیم جمیع أوراق  ).OHA) أو الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (ODHS(  اإلنسانیة في والیة أوریغون

ویتعیَّن تقدیم جمیع األوراق    ) یوًما على أقل تقدیر من تاریخ انتھاء صالحیة بیانات اعتمادھم.70التجدید المطلوبة قبل سبعین (

اإلجراءات في الوقت المناسب، یجب على المزّودین االستجابة لجمیع طلبات ولغرض ضمان إتمام    إلى كیان إدارة الحالة.

وبمقدور المزّودین مراجعة بیان إشعار تحویل   الحصول على معلومات إضافیة وفقًا لإلطار الزمني الُمرَسل في اإلخطار.

 دھم قد تم تجدیدھا بنجاح من عدمھ.للتحقق مما إذا كانت صالحیة بیانات اعتما  eXPRSالنقدیّة الخاص بھم أو مراجعة نظام  

 

) یوًما على األقل االستمرار في تلقّي أجر نظیر جمیع ساعات  70یجوز ألي مزّود قدم أوراق التجدید الخاصة بھ قبل سبعین (

 العمل التي عمل فیھا بعد تاریخ انتھاء صالحیة بیانات اعتماده، على أن یكون ذلك رھنًا بموافقة المكتب المركزي.

 

) یوًما على األقل من تاریخ انتھاء بیانات االعتماد إلى تعطیل الرقم  70یؤدي عدم تقدیم جمیع أوراق التجدید قبل سبعین (  قد

 التعریفي للمزّود؛ نظًرا لعدم إتمام إجراءات األعمال الورقیة قبل حلول تاریخ انتھاء صالحیة بیانات االعتماد.

 

لرقم مزّود تعریفي منتھي صالحیتھ/غیر نشط، العمل وال یُصرف لھ أي أجر باستثناء   یُمنع منعًا باتًا على أي مزّود، حامل

كما قد یواجھ المزّودون، الحاملون لرقم مزود تعریفي غیر نشط، إجراءات تأدیبیة تصل إلى    الحاالت السالفة الذكر أعاله. 

 إنھاء خدمة رقم المزّود المعني وتشملھا. 
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 .مزّودین الُجددبیانات اعتماد ال .12القسم 
یُشترط على المزّودین الُجدد، ِضمن إطار عملیة االعتماد، اجتیاز فحص الخلفیة الجنائیة، وحضور دورة التوجیھ، واستالم 

 رقم الُمزّود التعریفي الخاص بھم قبل أن یتّم اعتبارھم مؤھلین لتوظیفھم. 

 
 المستھلك إال بعد إكمالھم لكافة الشروط التالي ذكرھا: ) مؤھلین للعمل لدى PSWsال یصبح عمال الدعم الشخصي (

 

 ) لفحص الخلفیة الجنائیة واستالم رقم المزّود التعریفي الخاص بھ، PSWاجتیاز عامل الدعم الشخصي ( .1

 
 وإكمال الموظف حزمة التسجیل لدى الوسیط المالي،  .2

 

 وتقدیمھا،وإكمال صاحب العمل أیًضا حزمة صاحب العمل لدى الوسیط المالي  .3

 

 وامتالك المستھلك لخطة دعم فردیة ُمطبَّقة بالفعل، .4

 

 ) وصاحب العملPSWووجود اتفاق الخدمة الُموقَّع من قِبل كل من عامل الدعم الشخصي ( .5

 

 على إذٍن بتقدیم الخدمات المعنیّة. eXPRSوتنطوي خطة رعایة  .6

 2021، 2019، 2017 مراجعة:
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 عدم التمییز – 9المادة 
 

  عدم التمییز. .1القسم 
یوافق االتحاد وصاحب العمل على عدم االنخراط في أي أنشطة غیر مشروعة یُماَرس فیھا التمییز ضد أي موظف،   ).1

سواء بسبب الدین، أو الجنس، أو العرق، أو العقیدة، أو اللون، أو األصل القومي، أو التوجھ الجنسي، أو العمر، أو  

   العقلیة، أو أنشطة االتحاد.اإلعاقة الجسدیة أو 

 

یجوز تقدیم شكاوى كتابیة ضد صاحب العمل، تتھمھ بممارسة أي أنشطة تمییزیّة، إلى المدیر التنفیذي لھیئة الرعایة   ).2

) یوًما من تاریخ المطالبة المزعومة للسماح 30المنزلیة في والیة أوریغون أو من ینوب عنھ في غضون ثالثین (

) أو لجنة تكافؤ فرص  BOLIالتوصُّل إلى تسویة نھائیة بشأن الشكوى من خالل مكتب العمل والصناعة (بالرد، مع  

 ، حسب ُمقتضى الحال. (EEOC)العمل 

 

3.( ) العمل  تكافؤ فرص  لجنة  إلى  تقدیم شكوى  في  بحقّھم  المزّودون  والصناعة  EEOCیحتفظ  العمل  و/أو مكتب   (

)BOLI .في والیة أوریغون ( 

 

) الطریقة التي یمكن OHCCن دلیل مقّدم الرعایة الصادر عن ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (یتضم ).4

الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( لھیئة  المدیر التنفیذي  إلى   ).OHCCللعامل من خاللھا رفع شكوى تمییز 

) ومكتب  EEOCبعة للجنة تكافؤ فرص العمل (وباإلضافة إلى ذلك، یوفر الدلیل روابط المواقع اإللكترونیة التا

 ) في حال كان العامل یفّضل تقدیم شكوى مباشرة إلى الوكالة. BOLIالعمل والصناعة (

 

  حقوق المستھلك. .2القسم 
الرعایة  ال تنطبق ھذه المادة على الحقوق الحصریة والثابتة للمستھلكین المنصوص علیھا في القانون، شاملةً اختیار عمال  

 ) وإنھاء عملھم.PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsالمنزلیة (
 2021 مراجعة:
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 سجل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (السجل)  - 10المادة 
 

 .اإلدراج في السجل .1القسم 
 (أ) و(ب)، في السجل.  2، القسم 2یتم إدراج جمیع المزّودین الُمشار إلیھم في المادة 

 
 التعریفات.  .2القسم 

a( ح لھ بالعمل ) الذین  PSWs) وعمال الدعم الشخصي ( HCWsیُشار إلى عمال الرعایة المنزلیة (  -  نشط/ُمصرَّ

 یتمتعون بھذا الوصف في السجل.

 

b( رقم المزود التعریفي - ) یُقصد بھ الرقم الذي یتم تخصیصھ لعمال الرعایة المنزلیةHCW  عمال الدعم الشخصي/(

)PSW  () اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  موافقة  بمجّرد  الوالیة  مزودي  بیانات  قاعدة  أنظمة  أحد  )/الھیئة DHSعبر 

)/وكالة المسنین المحلیة  APD)/برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (OHAالصحیة في والیة أوریغون (

)AAA) أو خدمات األطفال المنزلیة المكثفة (CIISت النمائیة المجتمعیة ()/الوساطة/برنامج اإلعاقاCDDP أو (

) المجتمعیة  العقلیة  الصحة  برنامج  (CMHPمكتب  المنزلیة  الرعایة  عمال  أحد  على   (HCW  الدعم )/عمال 

 ) للشروع في تقدیم خدماتھ.PSWالشخصي (

 

c( رنت  إن ھذا السجل ھو عبارة عن سجل للمطابقة على شبكة اإلنت - سجل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون

الرعایة   عمال  یقدمھا  التي  والمجتمعیة  المنزلیة  الخدمات  إلى  یحتاجون  الذین  العمل  المستھلكین/أصحاب  یعرض 

) (HCWsالمنزلیة  الشخصي  الدعم  في  PSWs)/عمال  الرغبة  ولدیھم  االحتیاجات  ھذه  تلبیة  على  القادرین   (

ن قِبل وكاالت الرعایة المنزلیة في القطاع الخاص  والجدیر بالذكر أّن ھذا السجل غیر ُمخصَّص لالستخدام م   تقدیمھا.

) حدوث مثل ھذا  OHCCفي حال وصل إلى علم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (  الباحثین عن موظفین.

) مع الكیان OHCCاالستخدام من قبل إحدى الوكاالت، سوف تتواصل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

)  OHCCوتلتزم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (  لھاتف و/أو من خالل البرید اإللكتروني.المعني عبر ا

 باإلبالغ عن مثل ھذه الوقائع في االجتماع الشھري للجنة القضایا المشتركة.
 

الرعایة   عمال  لجمیع  الحیّة  البیانات  خالصات  خالل  من  السجل  على  إلكترونیًا  االطالع  المنزلیة  یمكن 

)HCWs) عمال الدعم الشخصي/(PSWs.المدرجین في أحد أنظمة قاعدة بیانات مزّودي الوالیة ( 
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d( الحصریة  -  ) مستوى من مستویات عمال الرعایة المنزلیةHCW) عمال الدعم الشخصي/(PSW  التي یوفرھا (

ال  المزّودون ِضمن أحد أنظمة قاعدة بیانات مزودي الوالیة. )/عمال  HCWرعایة المنزلیة (ویقتصر دور عمال 

العمل لدى مستھلك/صاحب عمل بعینھ.PSWالدعم الشخصي ( ویتولى مكتب خدمات   ) في ھذا المستوى على 

) النمائیة  اإلعاقات  ذوي  الدعم  ODDSاألشخاص  بعمال  یتعلَّق  فیما  التعیین  ھذا  وصف  تحدید   (

 ). PSWs( الشخصي

 

e( ) طلب واتفاقیة انتساب المزّودPEAA(  -  ) لیصبح المتقّدم عامل دعم شخصيPSWs مؤھالً ومعتمًدا، یجب (

 (PEAA).علیھ إكمال طلب واتفاقیة انتساب المزّود 

 

f(  ) ملخص األعمال المنجزة لعمال الرعایة المنزلیةHCW ) عمال الدعم الشخصي/(PSW (   -    یظھر ملخص األعمال

، الذین یكملون إضافة معلوماتھم الشخصیة  (PSW))/عمال الدعم الشخصي  HCWالُمنجزة لعمال الرعایة المنزلیة ( 

 وتفضیالتھم وخدماتھم وأوقاتھم المتاحة وجدولھم الزمني ومدى توفرھم لإلحالة، في قائمة المطابقة الخاّصة بالمستھلك. 

 
  التوفُّر لإلحالة. .3القسم 

) متوفرین لإلحالة في السجل، یجب علیھم القیام بما PSWالشخصي ()/عمال الدعم HCWلیصبح عمال الرعایة المنزلیة ( 

 یلي ذكره:

a( .منح إذن إلكتروني عن طریق وضع عالمة على الخیار "نعم" في قسم اإلحالة عبر اإلنترنت في صفحة التوفُّر في السجل 

b(  الوالیة.أن یكون حامالً لرقم مزود تعریفي نشط في أحد أنظمة قاعدة بیانات مزودي 

c( .التحقق من تاریخ حضور دورة التوجیھ 

d(  .أن یكون راغبًا في العمل 

 

 .إذن اإلحالة عبر اإلنترنت .4القسم 
a( ) یجب على عمال الرعایة المنزلیةHCWs عمال الدعم الشخصي/((PSWs)  الراغبین في منح إذنھم إلكترونیًا ،

السجل، وضع عالمة على خیار "نعم" في قسم اإلحالة عبر  بحیث یسمح بعرض معلومات االتصال الخاصة بھم في  
 اإلنترنت الموجود في صفحة التوفُّر.

 
b( ) یجب على عمال الرعایة المنزلیةHCWs عمال الدعم الشخصي/((PSWs)  الراغبین في منح إذنھم إلكترونیًا ،

الخاص، وضع عالمة على خیار  بحیث یسمح بعرض معلومات االتصال الخاصة بھم في السجل لمستھلكي الدفع  
 "نعم" في قسم اإلحالة للدفع الخاص الموجود في صفحة التوفُّر. 

 
c( ) المنزلیة  الرعایة  عمال  على  یجب  اإللكتروني،  اإلذن  (HCWإللغاء  الشخصي  الدعم  )  PSW)/عمال 

الموجودَ  تغییر الخاص  للدفع  اإلحالة  وقسم  اإلنترنت  عبر  اإلحالة  قسم  في  "ال"  إلى  في  اختیارھم  ین 
  التوفُّر.  صفحة
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   الرغبة في العمل. .5القسم 
) الراغبون في العمل مسؤولیة تحدیث مدى توفرھم PSWs)/عمال الدعم الشخصي ( HCWsیتحّمل عمال الرعایة المنزلیة (

)  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsكما یمكن لعمال الرعایة المنزلیة (  ) یوًما في السجل.30لإلحالة كل ثالثین (

 الذین لم یعودوا راغبین في البحث عن عمل تغییر حالة توفرھم للعمل في السجل في أي وقت. 
 

  إحاالت السجل واختیار المستھلك. .6القسم 
تنشأ اإلحاالت بناًء على معاییر البحث التي أدخلھا المستھلك أو ممثل المستھلك ومعلومات الملف الشخصي التي أدخلھا عمال  

ویتم بعد ذلك توفیر قائمة عشوائیة ُمخصَّصة من اإلحاالت المطابقة    ). PSWs)/عمال الدعم الشخصي ( HCWsنزلیة ( الرعایة الم 

  بما في ذلك ملخص األعمال الُمنَجزة للعمال عند الطلب إلى المستھلك لیختار المستھلك/صاحب العمل عامالً من ھذه القائمة الُمرشَّحة. 

) على إحاطة المستھلك/أصحاب العمل علًما  OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون ( DHSاإلنسانیة ( تحرص إدارة الخدمات  

فضًال عن ذلك، یتم تمییز العمال ذوي القدرات الُمحّسنة/االستثنائیة    بأن أحد الخیارات المتاحة لھم ھو طلب قائمة خارج السجل. 

 ) في قائمة مطابقة اإلحاالت. Professional Developmentوالحاصلین على شھادة التطویر المھني ( 
 

 ) وإنھاء خدمتھم. PSW)/عمال الدعم الشخصي ( HCWیحتفظ المستھلك/صاحب العمل بالحق في اختیار عمال الرعایة المنزلیة ( 
 

 مراجعة ربع سنویة لبیانات االعتماد. -المعلومات الشخصیة   .7القسم 
المنزلیة   الرعایة  بیانات  یتم تشجیع عمال  انتھاء  إلى السجل كل ربع سنة لمراجعة تواریخ  الدخول  الشخصي على  والدعم 

للعمال.  الشخصیة  المعلومات  االعتماد في صفحة  الخاصة بھم في معلومات  االعتماد  بیانات  یجب   االعتماد وإعادة فحص 

الحیة بیانات االعتماد قبل مائة  ) بتذكیر بانتھاء صPSWs)/عمال الدعم الشخصي ( HCWsتزوید عمال الرعایة المنزلیة (

بالنسبة إلى عمال الرعایة المنزلیة    ) یوًما تقریبًا من انتھاء صالحیة أي من بیانات اعتمادھم.90) وتسعین (120وعشرین (

)HCWs) وعمال الدعم الشخصي (PSWs الذین یتلقون أجرھم من خالل أنظمة الوالیة، ستبدأ اإلخطارات بعد تسعین (

) الذین یتلقون أجرھم من خالل PSWsبالنسبة إلى عمال الدعم الشخصي (  من التصدیق على ھذه االتفاقیة.) یوًما  90(

 ) یوًما من التصدیق على ھذه االتفاقیة. 365الوسطاء المالیین، ستبدأ اإلخطارات بعد موعد ال یتجاوز ثالثمائة وخمسة وستین (

) الذین یتلقون أجرھم من خالل الوسطاء PSWsل الدعم الشخصي (وحتى یتم إرسال اإلخطارات المحددة أعاله إلى عما

) إرسال إخطار كل ربع سنة إلى المزودین الذین  OHCCالمالیین، یجب على ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

الثالثة (  تنتھي صالحیتھا في األشھر  اعتماد  بیانات  أي  القادمة.3لدیھم  المنزلیة (  )  الرعایة  الدعم  HCWsعمال  )/عمال 

) مسؤولون عن الحفاظ على تحدیث عنوانھم البریدي وعنوان بریدھم اإللكتروني (إن وجد) مع كیان PSWsالشخصي (

یجب على عمال الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي اتخاذ إجراءات لتجدید بیانات االعتماد    إدارة الحالة المحلي الخاص بھم.

قد یؤدي عدم    ًما على األقل من تاریخ انتھاء إعادة التحقق من بیانات االعتماد الخاصة بھم.) یو70الخاصة بھم قبل سبعین (

) یوًما على األقل من انتھاء الصالحیة إلى إلغاء تفعیل رقم مزود  70تقدیم أي مستندات لتجدید بیانات االعتماد قبل سبعین (

)  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWعامل الرعایة المنزلیة (  العامل إذا لم تتم معالجة المستندات بحلول تاریخ التجدید.

 ). Medicaidالذي یحمل رقم مزود ملغى التفعیل/منتھیًا غیر مؤھل لتلقي مدفوعات خدمة المساعدة الطبیة (
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(  .8القسم   أوریغون  في والیة  اإلداریة  األنظمة  بسبب  السجل  في  اإلحالة  توفر  بإدارة  OARsعدم  الخاصة  الخدمات  ) 
  حالة التوظیف في أحد أنظمة قاعدة بیانات مزودي الوالیة.  ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSاإلنسانیة (

) الذین تنطبق علیھم أي من الحاالت التالیة في  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsلن یتاح لعمال الرعایة المنزلیة (

 الوالیة اإلحالة في السجل: أحد أنظمة قاعدة بیانات مزودي 

 

a( ) المنزلیة  الرعایة  (HCWsعمال  الشخصي  الدعم  مدفوعة ألي  PSWs)/عمال  خدمات  أي  یقدموا  لم  الذین   (

 ) شھًرا الماضیة والذین تم إلغاء تفعیل رقم المزود الخاص بھم؛12مستھلك/صاحب عمل خالل االثني عشر (

 

b( ) وعمال الرعایة المنزلیةHCWsشخصي ()/عمال الدعم الPSWs  الذین أنھوا رقم المزود الخاص بھم طواعیة (

اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  إلى  خطي  خطاب  تقدیم  طریق  عن  الوالیة  مزودي  بیانات  قاعدة  أنظمة  أحد  في 

)DHS) الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/(OHA) برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات/(APD  وكالة/(

) المحلیة  المنزلیة/الدعم    )AAAالمسنین  الرعایة  یقدموا خدمات عمال  لن  بأنھم  یفید  الحالة  إدارة  كیان  أو مكتب 

  الشخصي في والیة أوریغون؛

 

c( ) المنزلیة  الرعایة  ( HCWsوعمال  الشخصي  الدعم  والذین  PSWs)/عمال  مقیًدا  مزود  رقم  یحملون  الذین   (

 یقتصرون على العمل لدى مستھلك/صاحب عمل محدد؛ 

 

d(   وعمال) المنزلیة ( HCWsالرعایة  الشخصي  الدعم  بھم من  PSWs)/عمال  الخاص  المزود  رقم  فقدوا  الذین   (

)/برنامج المسنین OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSخالل اإلنھاء بواسطة إدارة الخدمات اإلنسانیة (

 ؛(AAA))/وكالة المسنین المحلیة APDواألشخاص ذوي اإلعاقات (

 

e( وعمال الرعا) یة المنزلیةHCWs ) عمال الدعم الشخصي/(PSWs  الذین فشلوا في إكمال إذن فحص السجل (

)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون DHSالجنائي أو تقدیم بصمات األصابع كما تطلب إدارة الخدمات اإلنسانیة (

)OHA) برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات/(APD) وكالة المسنین المحلیة/(AAA(   أو مكتب كیان إدارة

  الحالة ونتیجة لذلك، تم إلغاء تفعیل رقم المزود الخاص بھم؛

 

f( ) وعمال الرعایة المنزلیةHCWs) یوًما، وفي ھذه الحالة سیتم 90) الذین لم یحضروا جلسة التوجیھ خالل تسعین (

 إلغاء تفعیل رقم المزود؛ وكذلك، 
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g(  ) الشخصي  الدعم  لم  PSWsعمال  الذین   ( ) تسعین  خالل  التوجیھ  جلسة  رقم  90یحضروا  إصدار  من  یوًما   (

 وكذلك،  المزود؛ 

 

h( ) عمال الرعایة المنزلیةHCWs) عمال الدعم الشخصي/(PSWs  الذین لدیھم أي نوع آخر من الحاالت في أحد (

) المنزلیة  الرعایة  لعامل  تسمح  لن  والتي  الوالیة  مزودي  بیانات  قاعدة  الشHCWأنظمة  الدعم  خصي  )/عامل 

)PSW) بأن یكون متاًحا لإلحالة وفقًا لألنظمة اإلداریة في والیة أوریغون (OARs الخاصة بإدارة الخدمات (

  ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSاإلنسانیة (

 

التابعة لھیئة الرعایة ) OARعدم توفر اإلحالة في السجل بسبب انتھاكات األنظمة اإلداریة في والیة أوریغون ( .9القسم 
   ).OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون (

) في السجل، وسیغیر صاحب العمل حالة عملیة  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWلن تتم إحالة عامل الرعایة المنزلیة (

دعم الحقائق )" عندما تOHCCالتسجیل الخاصة بھ إلى "تمت إزالتھ بواسطة ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

) OARsادعاء صاحب العمل بسوء السلوك أو ضعف األداء أو االنتھاكات األخرى لألنظمة اإلداریة في والیة أوریغون (

   ).OHCCالتابعة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 

) على أن یكون متاًحا PSW)/عامل الدعم الشخصي ( HCWیجب إجراء تحقیق قبل إنھاء إمكانیة عامل الرعایة المنزلیة (

) واالتحاد وبرنامج المسنین PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWلإلحالة في السجل؛ وسیتم إخطار عامل الرعایة المنزلیة (

) اإلعاقات  ذوي  (APDواألشخاص  عشر  خمسة  خالل  خطیًا  القرار.15)  من  یوًما  المنزلیة    )  الرعایة  لعامل  سیحق 

)HCW) الشخصي  الدعم  تحقیق.PSW)/عامل  مقابلة  أي  خالل  االتحاد  تمثیل  المنزلیة    )  الرعایة  لعامل  یجوز 

)HCW) عامل الدعم الشخصي/(PSW) طلب أي معلومات سجل تتعلق بعامل الرعایة المنزلیة (HCW  عامل الدعم/(

)/عامل  HCWالمنزلیة (سیتم إبالغ عامل الرعایة    ) أیام عمل.3) الفردي ھذا والحصول علیھا خالل ثالثة (PSWالشخصي (

) بالتكالیف المتوقعة، إن وجدت، لجمع المعلومات المطلوبة وتقدیمھا ألغراض سداد الدفعة المقدمة  PSWالدعم الشخصي (

 التكالیف الفعلیة المتكبدة.  یجب أن تستند الرسوم الفعلیة إلى  المطلوبة، حسب مقتضى الحال.

 
  ي السجل.المظالم بسبب عدم توفر اإلحالة ف  .10القسم 

) الذي لم یعد متوفًرا لھ اإلحالة في السجل ألسباب PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWیخضع عامل الرعایة المنزلیة ( 

)/الھیئة الصحیة في والیة  DHSإنھاء رقم المزود بواسطة إدارة الخدمات اإلنسانیة (-11أخرى بخالف الموصوفة في القسم  

) بناًء على ما إذا كانت ERBسیتم اتخاذ قرار مجلس عالقات العمل (  ءات التظلم.) من ھذه المادة إلجراOHAأوریغون (

)  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWالحقائق تدعم ادعاء صاحب العمل الخطي بأن عدم إحالة عامل الرعایة المنزلیة (

)/عامل  HCWفسیتوفر عامل الرعایة المنزلیة (إذا تم التراجع عن قرار صاحب العمل،    في السجل بعد اآلن عقوبة معقولة.

) الشخصي  (PSWالدعم  المنزلیة  الرعایة  یكمل عامل  أن  السجل، شریطة  في  لإلحالة   (HCW  الشخصي الدعم  )/عامل 

)PSW) طلب عامل رعایة منزلیة جدید/طلب واتفاقیة انتساب المزّود (PEAA  ویوقع علیھم ویفوض الكشف عن معلومات (

 بھ في السجل. االتصال الخاصة 
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  ).OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSإنھاء رقم المزود بواسطة إدارة الخدمات اإلنسانیة (  .11القسم 
، سیتم إخطار عامل  (PSWs))/عمال الدعم الشخصي  HCWsفي حالة إنھاء رقم المزود الخاص بعمال الرعایة المنزلیة (

) الخاصة  OARs) وفقًا لألنظمة اإلداریة في والیة أوریغون (PSWخصي ()/عامل الدعم الشHCWالرعایة المنزلیة (

) اإلنسانیة  الخدمات  (DHSبإدارة  أوریغون  والیة  في  الصحیة  المنزلیة    ).OHA)/الھیئة  الرعایة  عامل  یكون  لن 

)HCW) عامل الدعم الشخصي/(PSW.االستئناف إلى  إذا آل    ) متوفًرا لإلحالة في السجل ولن یخضع إلجراءات التظلم

سیكون   استعادة رقم المزود، فسیتم إخطار صاحب العمل بإعادة التفعیل من خالل أحد أنظمة قاعدة بیانات مزودي الوالیة.

) متوفًرا لإلحالة في السجل عندما تتم استعادة رقم المزود PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWعامل الرعایة المنزلیة (

) طلب PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWمزودي الوالیة ویكمل عامل الرعایة المنزلیة (في أحد أنظمة قاعدة بیانات  

) المزّود  انتساب  واتفاقیة  منزلیة جدید/طلب  االتصال PEAAعامل رعایة  الكشف عن معلومات  علیھم ویفوض  ویوقع   (

 الخاصة بھ في السجل. 

 

 . Carewellسجل  .12القسم 
لمنزلیة وعمال الدعم الشخصي ومساعدي الرعایة الشخصیة فرصة التواصل مع  لعمال الرعایة ا   Carewellسیوفر سجل  

عمل. عن  الباحثین  وللعمال  عامل  لتوظیف  یسعون  الذین  لسجل    المستھلكین  الكامل  التنفیذ  ستنتھي Carewellعند   ،

لجمیع خدمات التسجیل )  OHCC، وسیتم إغالق سجل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (11-1القسم   10 المادة

الطبیة (  واإلحالة. المساعدة  الممولة من برنامج  الخدمات  یتلقون  الذین  العمال والمستھلكین،  أو  Medicaidسیتم توجیھ   (

) لالستقاللیة  أوریغون  على  OPIبرنامج  للحصول  یسعون  والذین  األخرى  بالتفاوض  المختص  العمال  اتحاد  ساعات  أو   (

) في OHCCإذا استمرت ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (  .Carewellإلى سجل  خدمات التسجیل واإلحالة،  

، فسیقومون بتغییر العالمة التجاریة للحد من أي  (OHCC)استخدام وظائف سجل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون 

   التباس بخصوص مكان العثور على خدمات التسجیل واإلحالة.

 

) بشأن  CMEsذلك، ستضع الوالیة خطة تواصل للسجل الجدید إلخطار المستھلكین وكیانات إدارة الحالة (وباإلضافة إلى  

 .Carewellالخدمات المقدمة من خالل سجل 
 2021، 2019 مراجعة:
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 إجراءات التظلم – 11المادة 
  

  تعریفات التظلم. .1القسم 
معامالت، أو تفسیرات یُزعم أنھا انتھاكات لشروط أو أحكام اتفاقیة المفاوضة  تُعرف التظلمات على أنھا أفعال، أو أخطاء، أو  

وتنشأ تظلمات المجموعة عن نفس األفعال، أو األخطاء، أو المعامالت، أو التفسیرات التي یُزعم أنھا انتھاكات    الجماعیة ھذه.

 كثر من أعضاء اتحاد العمال المختص بالتفاوض.) أو أ2لشروط أو أحكام اتفاقیة المفاوضة الجماعیة ھذه وتؤثر في اثنین (

 ال یجوز توسیع نطاق التظلمات إال بموافقة الطرفین. 

 

   نھج التسویة غیر الرسمي. .2القسم 
 یُشجع الطرفان، كلما أمكن ذلك، منھج التسویة غیر الرسمي بشأن تطبیق أحكام وشروط اتفاقیة المفاوضة الجماعیة. 

 

 الحصول على معلومات.طلبات  .3القسم 
التظلم. التظلمات ذات صلة بتحقیقات  المحتملة أو  ستقدم   یجب أن تكون طلبات الحصول على معلومات متعلقة بالتظلمات 

ویتحمل الطرف الطالب    الوكالة أو االتحاد المعلومات التي یحق للطرف الطالب الحصول علیھا قانونًا في الوقت المناسب.

 ما سیُخطر الطرف الطالب بأي تكالیف قبل تجمیع المعلومات. ك التكالیف المعقولة.

 

  في   المنزلیة  الرعایة  لھیئة  التنفیذي  للمدیر  مسألة  أي  بشأن  المعلومات  على  الحصول  طلب  تقدیم   في  الشروع  لالتحاد  یجوز

 بالمسائل  الخاصة  التالیة المعلومات على معلومات على  الحصول طلب یشتمل عنھ. ینوب من أو )OHCC( أوریغون والیة

 الحالة.  بھذه الصلة ذات المعلومات إال یُطلب فلن باألجور، المتعلقة غیر المسائل إلى بالنسبة أما باألجور. المتعلقة

 

 المزود ورقم للمزود القانوني االسم .1

  صاحب   واسم   ، )(PSW  الشخصي   الدعم   عاملي   من   كان   إذا   بھا   المعمول   المستھلك   أو   العمل   لصاحب   األولى   األحرف  .2

 معروًفا)  كان   (إذا  المسجل   العمل 

  الدعم   عاملي   أو  ،)(HCW  المنزلیة   الرعایة   عاملي  أو   ، )(PCA  الشخصیة  الرعایة   مساعدي   من   المتظلم  أكان  سواء .3

 ) PSW( الشخصي

 الوظیفي  الوصف  من  نسخة  تقدیم  یجب  ): PSW(  الشخصي  الدعم  لعامل  الحضور  سجل  لتقدیم .4

 وجدت) (إن بھا المأذون الساعات لعدد  األقصى  والحد البدء تاریخ یوضح الذي الُموقّع الخدمة  اتفاق أو الُموقّع
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 العمل صاحب أو المستھلك لدى معروفًا) كان (إذا الخدمة الشخصي/منسق الحالة/الوكیل مدیر اسم .5

 )CME( الحالة إدارة كیان مكتب .6

 باألجور: المتعلقة المسائل إلى بالنسبة .7

 

a. بھا  المعمول  الدفع فترة 

b. الحضور  سجل  أو للقسیمة المزود إرسال تاریخ 

c. البرید  عبر   أم  الفاكس،  خالل  من  أم  شخصیًا،   أكان  (سواء  الحضور  سجل  أو  القسیمة  إرسال  كیفیة 

 األمریكیة)  ریدالب خدمات خالل من أم اإللكتروني،

d. مناسبًا)  كان (إذا ورقیًا شیًكا أو مباشًرا إیداًعا یتلقى المزود كان إذا ما 

e. متاًحا) كان (إذا الحضور  سجل أو القسیمة من نسخة 

f. المقابل  في  المدفوعة العمل ساعات عدد 

g. بھما  المعمول المقدمة (الخدمات) والخدمة الدفع معدل 

h. خالل  من  الدفع  تم  إذا  eXPRS،  الشخصي  الدعم  عامل  فیھ  تواصل  الذي  التاریخ  فدّون  )PSW(  مع 

 ذلك).  فعل  إذا أو معروفًا ذلك كان (إذا  الفني الفرز نظام

i. المسألة   عن  معھم  التواصل  المزود  حاول  من   ذلك  في  بما  األخرى،  الداعمة  المراسالت  أو  المستندات  من  أي  

 متاًحا) ذلك كان (إذا

 

 الجدول الزمني للتظلم وخطواتھ. .4القسم 
) یوًما تقویمیًا من التاریخ الذي یكون فیھ المتظلم أو االتحاد على علم بالتظلم المزعوم أو  30یُقدم طلب التظلم خالل ثالثین (

)، طلب عقد اجتماع في كل  یجوز لممثل االتحاد، الذي قد یكون یرافقھ المتظلم (المتظلمون  من خالل تحري العنایة الالزمة. 

سواء أتم طلب عقد االجتماع أم ال، فلن    قد یكون االجتماع شخصیًا أو عبر مؤتمر الفیدیو.  خطوة من خطوات عملیة التظلم. 

 یؤثر ذلك في حیثیات التظلم أو خطواتھ الالحقة. 

 

   .تقدیم التظلم - 1الخطوة  
a. صندوق   إلى   إرسالھا  خالل  من  عنھ  ینوب  من   أو  المنزلیة  الرعایة  لھیئة  التنفیذي  المدیر  إلى  كتابیًا  التظلم  یُقدم 

 المنزلیة   الرعایة  ھیئة  قبل  من  الُمعیّن  للتظلمات   اإللكتروني  البرید  للتظلمات/عنوان  اإللكتروني  البرید

 تُحدد  أو  (المتظلمین)  المتظلم  (أسماء)  اسم  على  التظلمات  تنص  أن  یجب  كما  ،X  الملحق  في  والمدرج

  المزعوم،   لالنتھاك  واضح  وتفسیر  انتھاكھا،  المزعوم   المحددة  (المواد)  والمادة  المتضررة،  المجموعة

 واسم   المزود،  ورقم  للمتظلم،  واألخیر  األول  االسم  كتابة  متاًحا،  كان  وإذا  المطلوب،  واالنتصاف

 الخدمة.  منسق الشخصي/أو لالوكی الحالة/أو مدیر واسم الفرع/المكتب
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b. عنھ   ینوب  من  أو  المنزلیة  الرعایة  لھیئة  التنفیذي  المدیر  مع  المتظلم،  یرافقھ  قد  الذي  االتحاد،  ممثل  یجتمع 

 أو  شخصیًا  االجتماع   یكون  قد  المرحلة.  ھذه  في  التظلم  استالم  بعد  تقویمیًا   یوًما  )15(  عشر  خمسة  خالل

  أو   التنفیذي  المدیر یقوم  الالحقة.  خطواتھ أو التظلم  حیثیات  في  االجتماع  عدم   یؤثر  لن   الفیدیو.  مؤتمر  عبر

 بعد  تقویمیًا یوًما )15( عشر خمسة یتجاوز  ال بما  اإللكتروني البرید عبر  التظلم على بالرد عنھ ینوب من

  ویلزم   رب.أق  أیھما  التظلم،  تقدیم  بعد  تقویمیًا  یوًما  )28(  وعشرین  ثمانیة  خالل  أو  األولى  الخطوة  اجتماع

  التنفیذي  المدیر  یرد  لم  حال  وفي رفضھ.  أو  للتظلم  المدیر  استجابة  أساس  التحدید  وجھ  على  الرد  ھذا  یبین  أن

  إلى  قدًما  التظلم  بطلب  الدفع  لالتحاد  ویجوز  للتظلم،  رفض  بمثابة  الرد  عدم  فسیُعامل  عنھ،  ینوب  من  أو

 أدناه.  الموضح الزمني الجدول اتباع خالل  من 2 الخطوة

 

  .2الخطوة  
  واألشخاص   المسنین   برنامج   مدیر   إلى   التظلم   إرسال   االتحاد   على   فیجب   أعاله،   ب)   1  الخطوة   في   التظلم   في   البت   یتم   لم   إذا 

  المساعدة  خدمة  مدیر  )/أو ODDS(   النمائیة  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  خدمات   مكاتب   مدیر  )/أو APD(   اإلعاقات  ذوي 

  ) 15(   عشر   خمسة   غضون   في   عنھم،   ینوب   من   أو   ) OHA(   أوریغون   والیة   في   الصحیة   الھیئة   في   ) Medicaid(   الطبیة 

  برنامج   مدیر   یرد  ُوجد).   (إذا   1  بالخطوة   ورفضھ   التظلم   المتعثرة   2  الخطوة   تشمل   اإلضافیة.   للمراجعة   تقویمًیا،   یوًما 

  )/أو ODDS(   النمائیة   اإلعاقات   ذوي   األشخاص   خدمات   مكاتب   مدیر   )/أو APD(   اإلعاقات   ذوي   واألشخاص   المسنین 

  التظلم   على   عنھم   ینوب  من   أو   ) OHA(   أوریغون   والیة   في   الصحیة   بالھیئة  ) Medicaid(   الطبیة   المساعدة   خدمة   مدیر 

  وجھ   على   الرد   ھذا   یبین   أن   ویلزم   التظلم.   استالم   بعد   تقویمًیا   یوًما   ) 15(   عشر   خمسة   یتجاوز   ال   بما   اإللكتروني   البرید   عبر 

  األشخاص   خدمات   مكاتب   مدیر   )/أو APD(   اإلعاقات   ذوي   واألشخاص   المسنین   برنامج   مدیر   استجابة   أساس   التحدید 

  أوریغون   والیة   في   الصحیة   الھیئة   في   ) Medicaid(   الطبیة   المساعدة   خدمة   مدیر   )/أو ODDS(   النمائیة   اإلعاقات   ذوي 

 )OHA (   اإلعاقات   ذوي   شخاص واأل   المسنین   برنامج   مدیر   یرد   لم   حال   وفي  رفضھ.   أو   للتظلم   عنھم   ینوب   من   أو  

 )APD (   النمائیة   اإلعاقات   ذوي   األشخاص   خدمات   مكاتب   مدیر   )/أوODDS الطبیة   المساعدة   خدمة   مدیر   )/أو  

 )Medicaid (   أوریغون   والیة   في   الصحیة   الھیئة   في   )OHA (   رفض   بمثابة   الرد   عدم   فسیُعامل   عنھم،   ینوب   من   أو  

 أدناه.   الموضح   الزمني   الجدول   اتباع   خالل   من   3  الخطوة   ى إل   قدًما   التظلم   بطلب   الدفع   لالتحاد   ویجوز   للتظلم، 

 

 .3الخطوة 
، یجب على االتحاد تقدیم استئناف، إذا سعى إلیھ، واستالمھ من قبل وحدة 2إذا فشلت تسویة التظلم وفقًا للخطوة  

عد حلول موعد تقدیم  ) یوًما تقویمیًا ب 15العالقات العمالیة التابعة إلدارة الخدمات اإلداریة في غضون خمسة عشر (

) یوًما تقویمیًا  30تُحدد وحدة العالقات العمالیة موعًدا لعقد اجتماع خالل ثالثین (  أو استالمھ.  2رد على الخطوة  

وترد وحدة العالقات العمالیة كتابیًا في غضون خمسة عشر   بعد استالم التظلم ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك. 

 .3تقویمیًا من تاریخ اجتماع الخطوة ) یوًما 15(
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 .4الخطوة 
 عبر  أو  كتابي إخطار خالل من التحكیم أمام التظلم استئناف لالتحاد یجوز ،3 الخطوة في التظلم في البت یتم لم إذا

  حدةوو عنھ  ینوب  من   أو  )OHCC(  أوریغون  والیة  في  المنزلیة  الرعایة  لھیئة  التنفیذي  المدیر  إلى  اإللكتروني  البرید

  في   التظلم   رفض  بعد  تقویمیًا  یوًما  وأربعین  خمسة  غضون  في  اإلداریة،  الخدمات  إلدارة  التابعة  العمالیة  العالقات

  التظلم   بشأن  كتابي  قرار  بإصدار  اإلداریة  الخدمات  إلدارة  التابعة  العمالیة  العالقات  وحدة   فشل  سیسمح  .3  الخطوة

 وحدة   رد  تقدیم  موعد  حلول  بعد  تقویمیًا  یوًما  )45( وأربعین  خمسة  لخال  التحكیم  إلى  باللجوء  لالتحاد  3  الخطوة  في

 المادة.  ھذه أحكام بموجب )LRR( العمالیة العالقات

 
  التحكیم. .5القسم 
 التحكیم،  أمام  للتظلم  االتحاد  استئناف  بعد  تقویمیًا  یوًما  )15(  عشر  خمسة  غضون  في  للطرفین،  المعنیون  الممثلون  یتشاور

 بالتناوب: التالیة القائمة من الُمَحكَّمین اختیار سیتم التظلم. في للبت ُمَحكَّم تعیین بشأن

 

 سكراتك  سیلفیا . 1

 والین كاثرین . 2

 النكفورد ھویل . 3

 لوندبرج  جیمس . 4

 ویلیامز تیموثي . 5

 

 الفترات  أثناء  استبدالھم  أو  إضافتھم،   أو  استبعادھم،  طریق  عن  الُمَحكَّمین  قائمة  تعدیل  للطرفین  یجوز الُمَحكَّمین.  قائمة  تعدیالت

 متبادل.  كتابي التفاق القبیل ھذا من تغییر أي یخضع أن  یلزم مفتوحة. االتفاقیة فیھا تكون التي

  

 السرعة.   وجھ على التحكیم، أجل  من الُمَحكَّم قدمھا التي التواریخ، المتبادل باالتفاق الطرفان یُحدد للتحكیم. الزمني  الجدول

 

  غضون   في  التظلم  بشأن  وقرار  كتابي  رأي  إلصدار  الُمَحكَّمون  سیسعى والقرارات.  اآلراء   لصدور  الزمني  الجدول

 مذكرات.  أي تُقدم لم إذا المحضر غلق بعد أو بالقضیة النقاط بأھم قانونیة مذكرات تقدیم بعد تقویمیًا  یوًما )30( ثالثین

 

 یحذف   أو  إلیھا،  یضیف  أو  یعدلھا،  أو  االتفاقیة،  ھذه  شروط  مع  یتعارض  حكم  إصدار  في  سلطة  أي  للُمَحكَّم  لیست الُمَحكَّم.  ُسلطة

 جمعیة  لقواعد  وفقًا  التحكیم  مع  التعامل  یتم للطرفین.  وملزمة  نھائیة  الُمَحكَّم  قرارات  وستكون یلغیھا.  أو  یغیرھا،  أو  منھا،

 األمریكیة. التحكیم

 

 مذكرات  ذلك  في  بما  بھ،  الخاصة  المرافعة  تكالیف  طرف  كل  یتحمل بالتساوي.  حكیمالت  تكالیف  الطرفان  یتحمل التحكیم.  تكالیف

 بالتساوي. للُمَحكَّم/التحكیم اإللغاء رسوم  الطرفان یتحمل ُوجدت. إذا االستماع، جلسات بعد وما التحضیر
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 شكاوى،   تقدیم  في  االتفاقیة  أو  المادة  ذهبھ  الطرفین   من  أي  حق  یُقیّد  ما  یوجد  ال األخرى.  المطالبات  أو  التھم،  أو  الشكاوى،  تقدیم

 للوالیة. تابع أو آخر  اتحادي  كیان أو أي أو العمل عالقات مجلس إلى ذلك شابھ  ما أو مطالبات، أو اتھامات، أو

 

 قواعد  بموجب  الوساطة  أمام  المسألة  طرح  طلب  الطرفین  من  ألي  یجوز  التظلم،  تقدیم  بعد  وقت  أي  في االختیاریة.  الوساطة

  التفاق  القبیل ھذا من طرح أي یخضع ).PECBA( للموظفین الجماعیة المفاوضة وقانون العمل عالقات مجلس اءاتوإجر

 لعملیة الزمنیة  الجداول في الوساطة إجراء یؤثر ال علیھا. متفق  وساطة أي تكالیف بالتساوي الطرفان یتشارك متبادل.  كتابي

 متبادل.   كتابي  اتفاق  بعد  إال  الوساطة  عملیة  أثناء  اإلجراءات  أو  الزمنیة  جداولال  على  تغییرات  أي  تطرأ  ولن  وخطواتھا،  التظلم

 

 الحدود الزمنیة. .6القسم 
  محدًدا   تمدیًدا  الطرفین  من  أي  یطلب  لم  ما  صارًما،  التزاًما  المادة  ھذه  في  المبینة  الزمنیة  بالحدود  االلتزام  یجب الزمنیة.  الحدود

  "تقدیم"  بكلمة  یقصد التظلم.  محضر  من  جزًءا  ویصبح  كتابیًا  علیھ  منصوًصا  ذلك  یكون  أن  یجب  ذلك،  على  اتفقا  وإذا  للوقت

  المتفق  النحو  على  أو  اإللكتروني  البرید  عبر  أو  بالید  التسلیم  أو   البرید  خالل  من  االستالم  تاریخ  الخطوات  كل  ألغراض  تحقیقًا 

  غضون   في  رد  العمل  صاحب  عن  یصدر  لم  إذا واالتحاد.  عنھ  ینوب   من  أو  المنزلیة  الرعایة  لھیئة  التنفیذي  المدیر  قبل  من  علیھ

 االتحاد  یُراعِ   لم  إذا االتحاد.  یسحبھا   لم  ما  التالیة  الخطوة  إلى  كتابي  إخطار  وفق  بالتظلم  االنتقال  لالتحاد  یجوز  الزمنیة،  الحدود

 تقدیمھ.  إعادة یمكن وال مسحوبًا التظلم یُعتبر المحددة،  الزمن حدود

 

 عدم مسؤولیة صاحب العمل عن وقت التظلم.  .7القسم 
  أو   التظلمات  في   التحقیق  في   قضوه   الذي   الوقت  عن   ممثلھ  أو   للمتظلم  تعویض  أي   تقدیم  عن   مسؤوالً   لیس  العمل   صاحب

  اءباستثن  إجراءاتھا  أو  التظلمات  في  التحقیق  في  االتحاد  مشرف  أو  المتظلم  یتكبدھا  معیشة  أو  سفر  نفقات  أي   عن  أو  إجراءاتھا

 القانون. یقتضیھ ما
 2021 ،2019 ،2017 مراجعة:

 

  



 

2021-2023 SEIU Homecare  39  اتفاقیة المفاوضة الجماعیة 

 تعویضات العمال – 13المادة 
 

   .1القسم 
 .656.039(5)(a)(b) (ORS)یلزم توفیر تغطیة التأمین لتعویضات العمال بموجب النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون  

 

 .2القسم 
) HCWیعمل صاحب العمل مع شركة التأمین أثناء الفترة المغطاة لتقدیم بیانات المطالبات اإلحصائیة لعامل الرعایة المنزلیة (

الدعم   (وعامل  العمل.PSWالشخصي  وإصابات  المطالبة  أنماط  ذلك  في  بما  ولجنة   ) شھریًا،  الھیئة  إلى  التقاریر  ستُقدم 

   اإلعاقات النمائیة والصحة النفسیة.

 

   .3القسم 
یوافق االتحاد على بذل أفضل الجھود عن حسن نیة لدعم وتعزیز فرص التدریب اإللزامیة و/أو التطوعیة في مجال السالمة  

 ألعضائھ. 

 

 .4القسم 
تتوفر المعلومات حول تقدیم مطالبة بتعویضات العمال على صفحة الویب، قسم الصحة والسالمة، الخاصة في ھیئة الرعایة  

 ).OHCC) وفي دلیل مقدم الرعایة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون (
   2021 مراجعة:
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 مدفوعات الخدمة  – 14المادة 
 

 .اإلذن المسبق .1القسم 
a( ) یجوز عدم الدفع لعاملي الرعایة المنزلیةHCWs) عاملي الدعم الشخصي/(PSWs  مساعدي الرعایة الشخصیة/(

)PCAs.عن الساعات غیر المأذون بھا مسبقًا (   
 

b( ) یكون إعطاء اإلذن لعامل الرعایة المنزلیةHCW الشخصیة ()/مساعد الرعایةPCA :على النحو التالي ( 
 

a.  الحصول على اإلذن في نظامOR PTC DCI؛ وكذلك 

b. قائمة المھام 
 

)  7إذا كان لدى المزود رقم مزود نشط، فستُقّدم قائمة المھام في أقرب وقت ممكن عملیًا لكن بما ال یتجاوز سبعة (

) برغبتھم في تعیین CMEیان إدارة الحالة (أیام تقویمیة من تاریخ إخطار المستھلك/صاحب العمل أو ممثلھم لك

وإذا لم یكن لدى المزود رقم مزود نشط، فستُقدم قائمة المھام في أقرب وقت ممكن عملیًا لكن بما ال یتجاوز   مزود.

 ) أیام من تاریخ حصول المزود على رقم مزود نشط.7سبعة (
 

c(   یُعطى اإلذن المسبق لخدمات مكتب خدمات األشخاص ذوي) اإلعاقات النمائیةODDS  عندما یجتاز عامل الدعم (

) فحص الخلفیة السابقة ویحصل على رقم مزوده، وحزمة الموظف من الوسیط المالي، ویكون PSWالشخصي (

صاحب العمل أیًضا قد أكمل حزمة الموظف وقدمھا للوسیط المالي، ویصبح لدى الفرد خطة الدعم الفردي المصرح  

تفاقیة مستوى الخدمة الموقّعة التي تصف الدعم الذي سیُقّدم والتي وقعھا صاحب العمل وعامل ، ووجود ا)ISPبھا (

   .eXPRS، كما یوجد إذن للخدمات في خطة الرعایة على  )PSWالدعم الشخصي (
 

) اتفاق الخدمة في PSW، ُسیعطى عامل الدعم الشخصي (13، القسم  8بمجرد استیفاء جمیع المعاییر في المادة  

) أیام تقویمیة من تاریخ توقیع صاحب العمل وعامل الدعم  7ب وقت ممكن عملیًا، لكن بما ال یتجاوز سبعة (أقر

 ) على اتفاق الخدمة. PSWالشخصي (
 

d( ) یجب على عامل الرعایة المنزلیةHCW) عامل الدعم الشخصي/(PSW) مساعد الرعایة الشخصیة/(PCA  (

) عمل، في حالة الطوارئ أو األمور العاجلة التي تحدث  2الخدمة خالل یومي (إخطار مدیر الحالة أو منسق خطة 

 بعد ساعات العمل المحلیة. 
 

e(   یجوز لكیانات إدارة الحاالت إعطاء إذن بالساعات للمزود عبر رسالة برید إلكتروني آمنة عندما یكون المستھلك

 اإلذن المسبق الموضحة أعاله. بحاجة إلى مزود لتقدیم خدمات عاجلة ال یمكنھا انتظار إجراءات
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 .أرقام المزودین الصالحة .2القسم 
a( ) یجب أن یتلقى المزود رقم المزود في إدارة الخدمات اإلنسانیةDHS) الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/(OHA (

 ، كي یتلقى أجره. 8ویحتفظ بھ، كما ھو محدد في المادة 

 

b(  بالوالیة والمزود.التوقعات الخاصة    8تُحدد المادة 

 
(  .3القسم   اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  (DHSخطاب  أوریغون  والیة  في  الصحیة  تأخر  OHA)/الھیئة  سبب  لتوضیح   (

  المدفوعات.
، بناًء على طلب عامل الرعایة  4، أنظمة المرتبات/القسائم، القسم  8إذا لم یُجھز أجر المزود في الوقت المناسب وفقًا للمادة  

، فسیُقدم المكتب المحلي خطابًا یوضح (PCA))/مساعد الرعایة الشخصیة  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWالمنزلیة (

عندما یتلقى المزود المدفوعات لتغطیة التكالیف التي یمكن إثباتھا وتكبدھا    فیھ الوقت الُمصّرح بھ لصرف المدفوعات وقیمتھا.

)  OHCC، فستُقدم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (5، القسم  8ي المادة بسبب المدفوعات المتأخرة كما ھو مبین ف

الطلب. بناًء على  المعلومات  المنزلیة (  ھذه  الرعایة  إلى عامل  الخطابات  إرسال  الشخصي  HCWال یشكل  الدعم  )/عامل 

)PSW) مساعد الرعایة الشخصیة/(PCAالخدمات اإلنسانیة في والیة   ) أي مسؤولیة مالیة إضافیة على صاحب العمل وقسم

 ) أو من ینوب عنھم ألي سبب من األسباب.OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (ODHSأوریغون (

 

 الفارق بین شھادات التدریب.  .4القسم 
لبرنامج  ، ویشمل ذلك اجتیاز متطلبات الكفاءة (PDCیتلقى جمیع المزودین الذین یستوفون متطلبات شھادة التطویر المھني (

، باإلضافة إلى شھادة اإلنعاش  (OHCC)) التابع لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون  PDCشھادة التطویر المھني (

یتلقى المزودون الذین یستوفون    دوالر) كفارق لكل ساعة.   0.50القلبي الرئوي/اإلسعافات األولیة الساریة، خمسین سنتًا (

) الفارق بما ال  OHCCویقدمون طلبًا مكتمالً بشكل صحیح إلى ھیئة الرعایة المنزلة في والیة أوریغون (جمیع المتطلبات  

أوریغون  والیة  في  المنزلة  الرعایة  ھیئة  تباشرھا  التي  اإلجراءات  إتمام  فترة  عقب  األجور  دفع  دورة  بدایة  یتجاوز 

)OHCC) قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون/(ODHS.( ي سیاق األغراض المذكورة لھذا القسم، لن تزید فترة  وف

)/قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون  OHCCإتمام اإلجراءات التي تباشرھا ھیئة الرعایة المنزلة في والیة أوریغون (

)ODHS) رعایة المنزلیة في  یستند برنامج شھادة التطویر المھني التابعة لھیئة ال   ) یوًما تقویمیًا.45) عن خمسة وأربعین

) إلى الفئات األساسیة المتمثلة في الحفاظ على االحترافیة، والعمل معًا، ومساعدة مقدمي الرعایة  OHCCوالیة أوریغون (

)  5) ساعات على األقل من تدریب مھارات السالمة وخمس (5في مكافحة االحتیال وإساءة االستخدام؛ وحضور خمس (

) OHCCكما یجوز لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (  الخدمات والمھارات األخرى.ساعات على األقل من تدریبات  

) المھني  التطویر  شھادة  برنامج  اعتماد  متطلبات  ستُعدل  التي  التدریب  لجان  توصیات  على  إجراء    ).PDCالموافقة  عند 

ال یجوز أن    ) أشھر على األقل.6بل ستة (، سیتم إخطار المزودین ق(PDC)التغییرات في برنامج شھادة التطویر المھني  

المھني ( التطویر  ) ساعة، باستثناء ساعات تدریب  25) أكثر من خمس وعشرین (PDCتتجاوز متطلبات برنامج شھادة 

الرئوي/اإلسعافات األولیة. القلبي  الرئوي/اإلسعافات األولیة   اإلنعاش  القلبي  المزودین االحتفاظ بشھادة اإلنعاش  یجب على 
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على المزودین تقدیم   یجب أن تكون من برنامج معتمد مع عرض المھارات، ویجب أن تكون صالحة خالل فترة االعتماد.  التي

أوریغون   والیة  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  إلى  بھم  الخاصة  األولیة  الرئوي/اإلسعافات  القلبي  اإلنعاش  شھادات  تجدیدات 

)OHCC) دة اإلنعاش القلبي الرئوي/اإلسعافات األولیة الخاصة بھم للحفاظ على  ) من تاریخ انتھاء شھا1) قبل شھر واحد

یجب على المزود محاولة تلقي دروس تدریبیة تُركز    ) الخاصة بھم.PDCأھلیتھم في الحصول على شھادة التطویر المھني (

أجلھم. من  الخدمات  یقدم  الذي  (المستھلكین)  المستھلك  بشھادة  على  االحتفاظ  المزود  على  القلبي    یجب  اإلنعاش 

یُضاف فارق شھادة التطویر    ) لمواصلة الحصول على معدل الفارق.2الرئوي/اإلسعافات األولیة الخاصة بھ كل عامین (

الوظیفي. التدریب  فوارق  أو  الُمحّسنة  الفوارق  إلى  (  المھني  المھني  التطویر  شھادة  الشخصي  PDCتكون  الدعم  لعامل   (

)PSW) لمدة أربعة وعشرین (شھًرا، ولعامل الرعایة المنزلیة ()  24HCW) ومساعد الرعایة الشخصیة (PCA  لعدد (

 ) من دورات الدفع. 52اثنتَین وخمسین (

 

، أو  (CNA)یجوز للمزودین، الحاصلین على شھادة مساعد التمریض المعتمد في والیة أوریغون الساریة (غیر المنتھیة)  

المسجل، استبدال شھادتھم/رخصتھم بشأن الدورات التدریبیة الخاصة بشھادة رخصة التمریض العملي أو رخصة التمریض  

) مع طلبھم األولي PDC) والدورات التدریبیة االختیاریة لشھادة التطویر المھني (PDCالتطویر المھني في مجال السالمة (

 ت التدریبیة التالیة: سیطلب من المزودین إكمال واجتیاز الدورا ).PDCللحصول على شھادة التطویر المھني (

 

 الحفاظ على االحترافیة  .1

 والعمل معًا؛ وكذلك .2

 مساعدة مقدمي الرعایة في مكافحة االحتیال وإساءة االستخدام .3

 ). PDCستتبع التجدیدات خطوات عملیة التجدید المحددة لشھادة التطویر المھني (

 

عاملو   یُكملھا  المھارات  على  قائمة  تدریب  ساعات  أي  (وتُحسب  المنزلیة  الشخصي  HCWsالرعایة  الدعم  )/عاملو 

)PSWs) مساعدو الرعایة الشخصیة/(PCAs  ضمن متطلبات شھادة التطویر المھني ((PDC) ؛ بسبب تنفیذ مشروع قانون

قائمة )ساعات تدریبیة 8فعلى سبیل المثال، إذا كان من المتوقع إكمال المزودین الحالیین ثماني ( .1534مجلس الشیوخ رقم 

) ساعة المطلوبة للحصول على شھادة التطویر 25على المھارات، فیجب احتساب ھذه الساعات ضمن الخمس والعشرین (

  243.698 (ORS)لن یقیّد ھذا القسم قدرة االتحاد القانونیة بموجب النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون    ).PDCالمھني (

 . 1534قانون مجلس الشیوخ رقم على التفاوض بشأن تأثیر تنفیذ مشروع 

 

) على األقل كل ثالثة أشھر في كل مقاطعة أو تُتاح  PDCتُقّدم التدریبات الشخصیة ذات الصلة بشھادة التطویر المھني ( 

 اإلنترنت.  عبر
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خمس  ) ساعات على األقل من تدریب مھارات السالمة و5) خمس (OHCCتُقّدم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 ) ساعات على األقل من تدریب آخر عبر اإلنترنت باللغة اإلنجلیزیة.5(

 

) والدورات PDC) الدروس األساسیة لشھادة التطویر المھني (OHCCوتقدم أیًضا ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

والروسیة،   اإلسبانیة،  باللغة  السالمة  بمجال  المتعلقة  طریق التدریبیة  عن  أكانت  سواء  والعربیة  والصومالیة،  والفیتنامیة، 

كما تُقّدم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة    صفوف شخصیة أو افتراضیة/عبر اإلنترنت أو في مجموعات دراسیة نموذجیة.

  ) ساعات على األقل من تدریب آخر عن طریق صفوف شخصیة أو افتراضیة/عبر اإلنترنت5) خمس (OHCCأوریغون (

ستُسجل المعلومات   ) بھذه اللغات أیًضا.COMPASSیُقّدم برنامج كومباس (  أو في مجموعات دراسیة نموذجیة بھذه اللغات.

) الصادرة  Elevate Training Newsletterحول ھذه الفصول والمجموعات في النشرة اإلخباریة للتدریب التطویري (

 ). OHCCعن ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 

، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الطلب وتقییمات كفاءة  (PDC)تتوفر أي مواد مطلوبة لشھادة التطویر المھني  

 اإلسبانیة، والروسیة، والفیتنامیة، والصومالیة، والعربیة. التدریب، إلكترونیًا أو كتابیًا باللغات التالیة على األقل:

 
  ).PDCلحصول على شھادة التطویر المھني (تمویل فارق تدریب ا .5القسم 

)  PDCوفقًا لألموال المتاحة، یحصل المزودون الذین یكملون متطلبات فارق تدریب الحصول على شھادة التطویر المھني (

ھیئة  دوالر) كفارق لكل ساعة عن الفترة التي یتم اعتمادھم فیھا فعلیًا من قبل    0.50الموضحة أعاله على خمسین سنتًا (

أوریغون ( المنزلیة في والیة  األولیة OHCCالرعایة  الرئوي/اإلسعافات  القلبي  لإلنعاش  المطلوبة  البطاقة  لدیھم  ) وتكون 

دوالر) كفارق لكل ساعة في آخر یوم عمل في فترة الخدمة المأذون بھا   0.50ینتھي صرف الخمسین سنتًا (  ساریة المفعول.

) أو بطاقة اإلنعاش القلبي  OHCCحیة شھادة ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون () عندما تنتھي صال2لمدة أسبوعین (

   الرئوي/اإلسعافات األولیة المطلوبة، أیھما یأتي أوالً.

 

 .زیادات األجور .6القسم 
 تكون زیادات األجور المقررة على النحو التالي: 

رقم   (  1الزیادة  الشخصي  الدعم  (PSWsلعاملي  المنزلیة  الرعایة  الشخصیة  HCWs)/عاملي  الرعایة  )/مساعدي 

)PCAs:(  2022ینایر  1عن ساعات العمل بدایة من: ) دوالر).  0.90تسعون سنتًا لكل ساعة 

رقم   (  2الزیادة  الشخصي  الدعم  (PSWsلعاملي  المنزلیة  الرعایة  الشخصیة  HCWs)/عاملي  الرعایة  )/مساعدي 

)PCAs:( 2023ینایر  1یة من عن ساعات العمل بدا:  ) دوالر) لكل ساعة.   1.10دوالر واحد وعشرة سنتات 

 

 تكون الزیادات ساریة النفاذ من الیوم األول لفترة الخدمة األولى التي تلي التواریخ المذكورة أعاله. 
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 .میزانیات المستھلكین .7القسم 
 الخدمات واألنشطة المتاحة للمستھلكین.ال یوجد شيء في ھذه االتفاقیة یُقلل من قیمة ونطاق 

 

 ).APD) تحت الطلب في برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (HCWعاملو الرعایة المنزلیة ( .8القسم 
) مدفوعةً من أجره  1إذا نُفذ برنامج االستدعاء الفوري، فسیتقاضى المزود المقرر اختیاره لیكون تحت الطلب ساعةً واحدة (

یتقاضى المزودون، الذین یكونون تحت الطلب ویستدعون    ) ساعات عمل یكون فیھا تحت الطلب. 4كل أربع (  بالساعة عن

) على األقل عن كل وقت یستدعون للعمل فیھ ویتقاضون أجرھم بالساعة عن ساعات العمل،  1للعمل، أجر ساعة عمل واحدة (

 باإلضافة إلى أجرھم عن العمل تحت الطلب.

 
  .التدریب المطلوبتعویض  .10القسم 

) أوریغون  والیة  في  اإلنسانیة  الخدمات  قسم  قِبل  من  اللتزام  خاضعًا  المزود  كان  والیة ODHSإذا  في  الصحیة  )/الھیئة 

) واستناًدا إلى خطة رعایة المستھلك لحضور تدریب لمواصلة العمل مع المستھلك الحالي، بما في ذلك على  OHAأوریغون (

، یجب  (ODDS)سبیل المثال ال الحصر منھج التدخل السلوكي المعتمد من مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة  

 ) بالساعة. OHCCیة أوریغون (أن یتلقى المزود راتب تدریب ھیئة الرعایة المنزلیة في وال

 

إذا كان المزود مطالبًا بالمشاركة في تدریب شخصي أو ندوة أو فصل عبر اإلنترنت أو جلسة تعلیمیة أخرى بغض النظر عن  

بالنسبة إلى المزودین الذین   الوسیط، یجب الدفع لھ مقابل الوقت الذي یقضیھ في ھذا التدریب اإللزامي بمعدل أجره بالساعة.

م معدالت متعددة في الساعة، یجب الدفع لھم مقابل التدریب المطلوب على أساس متوسط أجرھم المرجح في الساعة ما  لدیھ

   لم یكن شرط التدریب مرتبًطا بمستھلك فردي.

 

، ومساعدي  (HCW)ینطبق ھذا القسم على التدریب األساسي اإللزامي ومتطلبات التعلیم المستمر الخاصة بعاملي الرعایة المنزلیة  

یمكن للمزودین العثور على مزید   ) الموضحة في القاعدة اإلداریة. PSW، وعاملي الدعم الشخصي ( (PCA)الرعایة الشخصیة  

 . Carewell  (https: ///wwww.carewellseiu503.org/training/)من المعلومات حول ھذه التدریبات على موقع ویب  

 

 وقت المناسب.في ال W-2إصدار نموذج  .11القسم 
 ینایر. 31في موعد أقصاه  W-2یجب على الوالیة أو الوسیط المالي المتعاقد معھ إصدار نموذج 
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 .إعفاءات صعوبة الرعایة .12القسم 
)  HCW) عمال الرعایة المنزلیة ( OHCCیجب أن تزود وحدة عالقات العمالء التابعة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

) والھیئة الصحیة في والیة  APD) المتأھلین في برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات ( PCAومساعدي الرعایة الشخصیة ( 

) بموافقة كتابیة تثبت حالة اإلعفاء لصعوبة الرعایة؛ بناًء على طلب وإكمال  HSD) وقسم األنظمة الصحیة ( OHAأوریغون ( 

الر  ِقبل عامل  الرعایة من  المنزلیة ( نموذج صعوبة  الرعایة الشخصیة ( HCWعایة  الدعم    ). PCA) أو مساعد  لعاملي  یجوز 

 Public Partnerships) التواصل مع ODDS) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة ( PSWsالشخصي ( 

(PPL) .الوسیط المالي، لتأكید حالة اإلعفاء لصعوبة الرعایة الخاصة بھم ، 

 

المزودین إعادة تقدیم أوراق إعفاء صعوبة الرعایة كل عام طالما استمروا في العمل لدى نفس المستھلك أو  لن یُطلب من  

 صاحب العمل. 

 

) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة PSWساعات الشمول المجتمعي (عاملو الدعم الشخصي (   . 13القسم  
)ODDS (فقط. 

) خدمات مجتمعیة  ODDS) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة ( PSWعندما یوفر عاملو الدعم الشخصي (

  لعدة مستھلكین في نفس الوقت، یمكنھم فوترة كل خطة مستھلك وفقًا إلجمالي عدد ساعات الخدمة التي تلقاھا كل مستھلك. 

الخدمات التي قدموھا بغض النظر ) مقابل الخدمة الجماعیة التي تتكون من ساعات  PSWسیتم الدفع لعمال الدعم الشخصي (

 عن عدد المستھلكین.
 2021، 2019 مراجعة:
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 مدفوعات الخدمة لعمال الرعایة المنزلیة –  14.1المادة 
 

  المعدالت. .1القسم 
 ) موضح أدناه:HCWsجدول معدل الساعات لتعویض عمال الرعایة المنزلیة المؤھلین (

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المنزلیة الُمحّسنة وتدریباتھم. أجور عمال الرعایة  .2القسم 
a( ) یقدم عامل الرعایة المنزلیة المحّسنةEHCW  خدمات للمستھلكین الذین یحتاجون إلى خدمات ودعم طبي حسبما (

)  1) یوًما تقویمیًا من دفع القسیمة األولى (28بعد ثمانیة وعشرین ( تم تقییمھ من قِبل مدیر الحالة أثناء عملیة التقییم.

لمستھلك، سیتم إخطار المزودین إذا حدد التقییم أن المستھلك مؤھل للحصول على خدمات محّسنة وأي بعد تقییم ا

 برنامج تدریبي یجب علیھم إكمالھ للحصول على المعدل األعلى المطبق. 

 

b(   المعدل تلقي  في  المزود  فسیستمر  المحّسنة،  للخدمات  المستھلك مؤھالً  یعد  ولم  تقییم جدید  إجراء  تم  المحّسن  إذا 

إذا نجح المستھلك في االستئناف على القرار، فسیحصل المزودون على    المعمول بھ حتى إصدار القسیمة التالیة.

 مدفوعات مرتجعة عن جمیع الساعات التي كان من الممكن أن یطبق علیھا المعدل المحّسن. 

 

c( ) یجب أن یكون عامل الرعایة المنزلیة المحّسنةEHCW قِبل برنامج العملیات/التدریبات المعتمد وفقًا  ) معتمًدا من

وذلك لیكون مؤھالً للحصول    2014) والذي تم إنشاؤه في عام  OHCCلھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 على معدل الساعة المحّسن. 

األسعار الساریة في 
 2022 ینایر 1

ُمحّسن في  الساعةفي 
 الساعة

فوارق الشلل الرباعي المعتمد 
)  VDQعلى أجھزة التنفس (

 والفوارق االستثنائیة 

ساعات أنشطة الحیاة الیومیة 

)ADL  الحیاة وأنشطة   (

 ) IADLالیومیة الضروریة (

 دوالًرا  19.67 دوالًرا  17.67 دوالًرا  16.67

األسعار الساریة في 
 2023 ینایر 1

ُمحّسن في  الساعةفي 
 الساعة

فوارق الشلل الرباعي المعتمد 
)  VDQعلى أجھزة التنفس (

 والفوارق االستثنائیة 

ساعات أنشطة الحیاة الیومیة 

)ADL  الحیاة وأنشطة   (

 ) IADLالیومیة الضروریة (

 دوالًرا  20.77 دوالًرا  18.77 دوالًرا  17.77
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   ).VDQفوارق شھادة عامل الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس ( .3القسم 
من ھذه المادة، یجب أن یتلقى جمیع عمال الرعایة المنزلیة المؤھلین الفارق   1المعدالت الموضحة في القسم  باإلضافة إلى  

 التالي لجمیع ساعات العمل: 

 

) على النحو المحدد  VDQیوافق صاحب العمل على الحفاظ على فارق الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس (

)  24أدناه لألفراد الذین یعانون من الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس الذین یحتاجون إلى أربعة وعشرین (

ساعة من الرعایة المقدمة من قِبل موظفین مستیقظین وفقًا لتقییم مدیر الحالة واعتماد المكتب المركزي على النحو  

یمكن الجمع بین فوارق الشلل    ).OAR) 411-030-0068(3)في والیة أوریغون    المحدد في األنظمة اإلداریة

) ودفعھا مع الفارق المحّسن إلى العاملین في الرعایة المنزلیة الحاصلین  VDQالرباعي المعتمد على أجھزة التنفس (

 ). OHCCن (الساریة والمعتمدة من قِبل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغو Enhancedعلى شھادة 

 

 ) دوالرات  ثالثة  الشلل    3.00تُدفع  یعانون من  الذین  األفراد  لرعایة  العمل  لجمیع ساعات  الساعة  في  دوالرات) 

) التنفس  أجھزة  على  المعتمد  أربع VDQالرباعي  لمدة  االستیقاظ  تتطلب  مساعدة  إلى  یحتاجون  والذین   (

 ) ساعة في الیوم. 24( وعشرین

 

، یجب أن  (VDQ)) فارق الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس  HCWمنزلیة (ولكي یتلقى عامل الرعایة ال

أوریغون  والیة  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  قِبل  من  المعتمد  العملیات/التدریبات  برنامج  خالل  من  اعتماده  یتم 

)OHCC.یجب أن یكمل عاملو الرعایة المنزلیة ( ) في حال إنشاء ھذا البرنامجHCWs ( الحالیون تدریب الشلل

) HCWإذا لم یكمل عامل الرعایة المنزلیة (  .2022یونیو    30) بحلول  VDQالرباعي المعتمد على أجھزة التنفس (

)  HCW، فسوف یفقد عامل الرعایة المنزلیة ((VDQ)الحالي تدریب الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس  

) إكمال تدریب الشلل الرباعي المعتمد على أجھزة التنفس HCWsنزلیة (یجب على عاملي الرعایة الم قیمة الفارق.

)VDQ) دوالرات). 3.00) لتلقي الفارق الذي یبلغ ثالثة دوالرات 

 

 ).HCWsمدفوعات وتدریبات استثنائیة لعاملي الرعایة المنزلیة ( .4القسم 
a(   استجابةً لمخاوف السالمة والقضایا السلوكیة، سیخصص برنامج) المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقاتAPD  فرقًا (

استثنائیًا للعمال المدربین الذین یخدمون المستھلكین الذین تم التأكید على أنھم یحتاجون إلى موظفین مستیقظین على  

استثنائیة.  16األقل   سلوكیة  احتیاجات  لدیھم  والذین  الیوم  في  في  ساعة  االستثنائي  الفارق  سریان  سیبدأ 

 أو قبل ذلك.  2023 سبتمبر 1

b(   الفارق االستثنائي مخصص لتلك الخدمات التي تُقّدم إلى المستھلكین الذین یحتاجون إلى خدمات ودعم سلوكي واسع

 ).CMEالنطاق، وفقًا لتقییم كیان إدارة الحالة (
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c(  ) سیتلقى عامل الرعایة المنزلیةHCW) فارق لكل ساعة عن  دوالرات) ك  3.00) الُمدّرب والمعتمد ثالثة دوالرات

الحالة   إدارة  كیان  لتقییم  وفقًا  االستثنائي  للفارق  المؤھلین  األفراد  إلى  رعایة  فیھا  تقدم  التي  العمل  ساعات  جمیع 

)CME.( .ال یمكن دمج الفارق مع أي فوارق أخرى لنفس المستھلك 

d(  ) یجب أن یكون عامل الرعایة المنزلیةHCW ًدا، قبل تقدیم الخدمات من خالل ) الذي یتلقى الفارق االستثنائي معتم

) للخدمات OHCCبرنامج عملیات أو تدریبات االعتماد المعمول بھ من قِبل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

 ).ODHSالشاملة التي تركز على السلوك على النحو المحدد من ِقبل قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون ( 

e(   2023مبر  سبت  1اعتباًرا من  ) أوریغون اإلنسانیة في والیة  الخدمات  الیوم، سیخبر قسم  قبل ھذا  ) ODHSأو 

العمال بأنھم یخدمون المستھلكین المؤھلین للحصول على الخدمات االستثنائیة وأي برنامج تدریبي یجب علیھم إكمالھ  

 للحصول على أعلى معدل یتم تطبیقھ. 

f( للفارق االستثنائي، فسیستمر المزود في تلقي المعدل االستثنائي إذا تم إجراء تقییم جدید ولم یعد المستھ لك مؤھالً 

إذا نجح المستھلك في االستئناف على القرار، فسیحصل المزودون   ) یوًما بعد التقییم.14المطبق لمدة أربعة عشر (

 ائي.على مدفوعات مرتجعة عن جمیع الساعات التي كان من الممكن أن یطبق علیھا المعدل االستثن
 2021، 2019، 2017 مراجعة:
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 مدفوعات الخدمة لعمال الدعم الشخصي –  14.2المادة 
 

  ثبات األجور. .1القسم 
) نتیجة لھذه االتفاقیة أو نتیجة لتغییر في المستھلك الخاص  PSWال یجوز تخفیض أي معدل دفع للخدمة ألي عامل دعم شخصي ( 

یجب    بمعدل أجورھم بغض النظر عن بدء العمل مع مستھلك/صاحب عمل جدید. )  PSWsیحتفظ عمال الدعم الشخصي (   بھ. 

) المؤھلین أو المسجلین كمزود جدید في تاریخ سریان ھذه االتفاقیة أو بعده  PSWsأن یتم الدفع إلى عاملي الدعم الشخصي ( 

)  60زودھم ألكثر من ستین ( ) الذین تم تعطیل رقم م PSWsیكون عاملو الدعم الشخصي (   حسب المعدالت الموضحة أدناه. 

، مؤھلین فقط للحصول  (PSW)یوًما، أو الذین تم إنھاء خدماتھم وقاموا مرة أخرى بالتقدم الحًقا بصفتھم عاملي دعم شخصي  

 ) المھني  التطویر  أو شھادة  االستثنائي  أو  الُمحسن  التدریب  من  االنتھاء  حتى  بالساعة  الحالي  األساسي  أجرھم    ). PDCعلى 

 ). PDC) یتقاضى أكثر من جداول المعدالت أدناه مؤھل فقط لفارق شھادة التطویر المھني ( PSWم شخصي ( دع  عامل  أي 

 

   المعدالت. .2القسم 
  جدول معدل الساعة لتعویض عمال الدعم الشخصي 

 ) موضح أدناه:PSWsالمؤھلین (

 

أجر عاملي الدعم   2022ینایر،  1ساٍر بتاریخ 

)  PSWالشخصي (

 في الساعة 

عاملي الدعم الشخصي  أجر 

)PSW  الحاصلین على (

 ENHANCEDشھادة 

أجر عاملي الدعم الشخصي  

)PSW  الحاصلین على (

 EXCEPTIONALشھادة 

جمیع ساعات أنشطة الحیاة الیومیة 

)ADL وأنشطة الحیاة الیومیة (

 ) المأذون بھا مسبقًا IADLالضروریة (

 دوالًرا  19.67 دوالًرا  17.67 دوالًرا  16.67

 غیر متوفر غیر متوفر دوالًرا  CIIS( 19.01خدمات األطفال المنزلیة المكثفة (

 دوالًرا  21.17 دوالًرا  19.17 دوالًرا  18.17 مدربو الوظیفة

 

أجر عاملي الدعم   2023ینایر،  1ساٍر بتاریخ 

)  PSWالشخصي (

 في الساعة 

أجر عاملي الدعم الشخصي  

)PSW  الحاصلین على (

 ENHANCEDشھادة 

أجر عاملي الدعم الشخصي  

)PSW  الحاصلین على (

 EXCEPTIONALشھادة 

جمیع ساعات أنشطة الحیاة الیومیة 

)ADL وأنشطة الحیاة الیومیة (

 ) المأذون بھا مسبقًا IADLالضروریة (

 دوالًرا  20.77 دوالًرا  18.77 دوالًرا  17.77

 غیر متوفر غیر متوفر دوالًرا  CIIS( 20.11المنزلیة المكثفة (خدمات األطفال 

 دوالًرا  21.27 دوالًرا  20.27 دوالًرا  19.27 مدربو الوظیفة
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 المدفوعات والتدریبات الُمحّسنة.  .3القسم 
a(   سلوكي متقدم، الدفع الُمحسَّن مخصص لتلك الخدمات المقدمة إلى المستھلكین الذین یحتاجون إلى خدمات ودعم طبي أو

 ).ONA) أو تقییم احتیاجات والیة أوریغون ( CNA)/تقییم احتیاجات األطفال (ANAوفًقا لتقییم احتیاجات البالغین ( 

 

b( ) یجب اعتماد عامل الدعم الشخصيPSW الذي یتلقى المدفوعات المحّسنة، قبل تقدیم الخدمات من خالل برنامج (

  2014) المعمول بھ والذي تم إنشاؤه في  HCCھیئة الرعایة المنزلیة (عملیات أو تدریبات االعتماد من طرف  

 ).DHSللخدمات على النحو المحدد من قِبل إدارة الخدمات اإلنسانیة (

 

c( ) یوًما تقویمیًا بعد تقییم المستھلك، سیتم إخطار عاملي الدعم الشخصي  28وفي موعد ال یتجاوز ثمانیة وعشرین (

)PSWsدد المستھلك على أنھ مؤھل للحصول على خدمات محّسنة وأي برنامج تدریبي یجب  ) إذا كان التقییم یح

 أن یكملوه للحصول على أعلى معدل یتم تطبیقھ.

 

d( ) إذا تم إجراء تقییم جدید ولم یعد المستھلك مؤھالً للخدمات المحسنة، فسیستمر عاملو الدعم الشخصيPSWs  (

المعدل المحسن المطبق لمدة   في التقییم.14أربعة عشر (تلقي  إذا نجح المستھلك في االستئناف على   ) یوًما بعد 

) الشخصي  الدعم  التي كان من  PSWsالقرار، فسیحصل عاملو  الساعات  ) على مدفوعات مرتجعة عن جمیع 

 الممكن أن یطبق علیھا المعدل المحّسن.

 
 المدفوعات والتدریبات االستثنائیة.  .4القسم 

a( صص لتلك الخدمات للمستھلكین الذین یحتاجون إلى خدمات ودعم طبي و/أو سلوكي مكثف،  الدفع االستثنائي مخ

) أو تقییم احتیاجات  CNA)/تقییم احتیاجات األطفال (ANAبما یتجاوز الدفع المحسن، وفقًا لتقییم احتیاجات البالغین (

) ساعة على  20من عشرین (   ، ویتطلب أیًضا من الموظفین أن یكونوا مستیقظین ألكثر(ONA)والیة أوریغون  

 ) ساعة.24مدار أربع وعشرین (

 

b( ) یجب اعتماد عامل الدعم الشخصيPSW الذي یتلقى المدفوعات االستثنائیة، قبل تقدیم الخدمات من خالل برنامج (

الشاملة على  ) المعمول بھ للخدمات الطبیة  HCCعملیات أو تدریبات االعتماد من طرف ھیئة الرعایة المنزلیة (

بالنسبة إلى الخدمات السلوكیة الشاملة، یجب اعتماد عامل   ).DHSالنحو المحدد من قِبل إدارة الخدمات اإلنسانیة (

) من خالل منھج التدخل السلوكي المعتمد من مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات  PSWالدعم الشخصي (

 ). ODDSالنمائیة (

 

c( وفي موعد ال یتجاوز ثمانیة وعشر) یوًما تقویمیًا بعد تقییم المستھلك، سیتم إخطار عاملي الدعم الشخصي  28ین (

)PSWs  إذا كان التقییم یحدد المستھلك على أنھ مؤھل للحصول على خدمات استثنائیة وأي برنامج تدریبي یجب (

 أن یكملوه للحصول على أعلى معدل یتم تطبیقھ.
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d(   إذا تم إجراء تقییم جدید ولم یعد) المستھلك مؤھالً للخدمات االستثنائیة، فسیستمر عاملو الدعم الشخصيPSWs  (

إذا نجح المستھلك في االستئناف على    ) یوًما بعد التقییم.14في تلقي المعدل االستثنائي المطبق لمدة أربعة عشر (

) الشخصي  الدعم  التي كان من  ) على مدفوعات مرتجعة عن جمیع  PSWsالقرار، فسیحصل عاملو  الساعات 

 الممكن أن یطبق علیھا المعدل االستثنائي. 

 

  ). CIISاالنتقال من خدمات األطفال المنزلیة المكثفة ( .5القسم 
) 1) الواردة في جدول المعدالت للسنة األولى ( CIISسیستمر المزود في تلقي المعدل مقابل خدمات األطفال المنزلیة المكثفة ( 

)  PSWسیتم إخطار عامل الدعم الشخصي (   ). CIISستھلك من برنامج خدمات األطفال المنزلیة المكثفة ( التي ینتقل فیھا الم 

عاًما، بالتدریب المطبق الذي یحتاج إلى إكمالھ من أجل التأھل ألي معدل   18) على األقل من بلوغ المستھلك 1قبل عام واحد ( 

) العثور من خاللھ على  PSWكان الذي یمكن لعامل الدعم الشخصي ( سیتضمن اإلخطار الم   جدید قد یكون المستھلك مؤھالً لھ. 

القادمة.  التدریبات  المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (   معلومات حول  التأھل لمعدالت برنامج  ) أو مكتب APDومن أجل 

خدمات األطفال المنزلیة ) الجاریة المشار إلیھا أعاله، یجب على مزود  ODDSخدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة ( 

إذا لم یكمل المزود التدریب المطلوب،    ) إكمال التدریب المناسب في غضون السنة التي تلي انتقال المستھلك. CIISالمكثفة ( 

 فسیتحول معدلھ إلى المعدل األساسي. 

 

) راتب التدریب مقابل  CIIS) في برنامج خدمات األطفال المنزلیة المكثفة ( PSWsیجب أن یتلقى عاملو الدعم الشخصي (

المكثفة  المنزلیة  األطفال  خدمات  بخصوص  مستھلكھم  انتقال  عملیة  أثناء  في  المحّسن/االستثنائي  التدریب  فصول  إكمال 

)CIIS.(  .ستكون مدفوعات الرواتب بالمعدل األساسي المعمول بھ 

 

 معدالت الساعة أدناه.على  14یسري االقتراح الوارد في المادة  أجور عاملي اإلغاثة. .6القسم 
a(   ساعة بمعدل أربعة عشر    24، سیتم دفع جمیع ساعات رعایة اإلغاثة المقدمة في إطار  2022ینایر    1اعتباًرا من

، سیتم دفع جمیع ساعات رعایة اإلغاثة  2023ینایر    1اعتباًرا من    دوالًرا).  14.75دوالًرا وخمسة وسبعین سنتًا (

   دوالًرا). 15.25مسة عشر دوالًرا وخمسة وعشرین سنتًا (ساعة بمعدل خ 24المقدمة في إطار 

 

b( ) یتم التعامل مع عامل اإلغاثة بصفتھ عامل دعم شخصيPSW.سیتم الدفع إلى مقدمي رعایة   ) یقدم خدمات بدیلة

) ساعات 3) ساعة في الیوم على األقل ویمكن أن یتلقوا ما یصل إلى ثالث (16اإلغاثة في مقابل ست عشرة (

قد یتم الدفع    ) ساعة للرعایة المباشرة المقدمة خالل جدول نوم المستھلك العادي.24لكل أربع وعشرین (إضافیة  

سیتم الدفع إلى    ) ساعة في الیوم في حاالت الطوارئ فقط.19إلى مزودي اإلغاثة في مقابل أكثر من تسع عشرة (

 خالل ساعات النوم العادیة للمستھلك.) دقیقة إضافیة للخدمات المقدمة 15المزودین في مقابل خمس عشرة (

 

c( .سیتم تأكید معدل األجور ألعمال اإلغاثة عندما یتم إخطار المكتب المحلي بالحاجة إلى خدمات بدیلة من قِبل المستھلك 
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) الذي یوفر الدعم  ODDS) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة ( PSWعامل الدعم الشخصي (  .7القسم  
) الضروریة  الیومیة  الحیاة  وأنشطة  الیومیة  الحیاة  بأنشطة  یتعلق  فیما  للرعایة  المصاحبة  )  ADL/IADLوالخدمات 

   العمل. بیئة في
a(  ) قد یقدم عامل الدعم الشخصيPSW .دعم وخدمات الرعایة المصاحبة في بیئة العمل ( 

 

b( ) لن یخضع عامل الدعم الشخصيPSW  فقط في بیئة العمل لمتطلبات التدریب  ) الذي یوفر دعم الرعایة المصاحبة
 والشھادات الخاصة بالتوظیف.

 

c(  ) سیتلقى عامل الدعم الشخصيPSW  الذي یقدم بشكل أساسي دعم الرعایة المصاحبة في أماكن التوظیف على (
وأنشطة الحیاة  النحو المحدد في خطة الخدمة الفردیة معدل الدفع الساري في مقابل خدمات أنشطة الحیاة الیومیة  

 ).ADL/IADLالیومیة الضروریة (

 

اختصاصي    – )ODDS) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة (PSWعامل الدعم الشخصي (  .8القسم  
  .التوظیف (التدریب الوظیفي)

a( ) یتلقى اختصاصیو توظیف عاملي الدعم الشخصيPSW مدفوعات لخدمات التدریب الوظیفي حسبما ھو محدد (

 . 411-345 (OAR)في األنظمة اإلداریة في والیة أوریغون 

 

b( ) قد یقدم اختصاصیو توظیف عاملي الدعم الشخصيPSW خدمات رعایة مصاحبة ألنشطة الحیاة الیومیة وأنشطة (

 ف.) بشكل عرضي ضمن خدمة التوظیADL/IADLالحیاة الیومیة الضروریة (

 

c(  ) اختصاصیو توظیف عاملي الدعم الشخصيPSW  الذین یستوفون جمیع متطلبات التدریب على النحو المبین في (

وسیاسة وإجراءات مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات   411-345 (OAR)األنظمة اإلداریة في والیة أوریغون  

 ) سوف یتلقون معدل الدفع مقابل خدمة اختصاصي التوظیف وذلك عند توفیرھم التدریب الوظیفي. ODDSالنمائیة ( 
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اختصاصي    – )(ODDS  ) في مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیةPSWعامل الدعم الشخصي (  .9القسم  
  تدریب والشھادات. ال –التوظیف 

a( ) یجب على جمیع عاملي الدعم الشخصيPSWs الجدد الذین یتلقون أجًرا مقابل توفیر التدریب الوظیفي بصفتھم (

، قبل أن یتم 411-345 (OAR)اختصاصیي توظیف، إكمال التدریب وفقًا لألنظمة اإلداریة في والیة أوریغون  

 ). PSWالدفع إلیھم بصفتھم اختصاصیي توظیف لعاملي الدعم الشخصي (

 

b( ) الدعم الشخصي الوظیفي  PSWsیجب أن یتلقى عاملو  التدریب  التدریب بالساعة مقابل إكمال فصول  ) راتب 

 المعتمدة من اإلدارة.

  2021، 2019، 2017 مراجعة:
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  وقت التنقل والتعویض عن وسائل التنقل والمسافات المقطوعة – 15المادة 
 

 وقت التنقل. .1القسم 
a.   منازل بین  التنقل  وقت  مقابل  المزودین  إلى  الدفع  األولیة  سیتم  بالخدمة  الصلة  ذات  المواقع  أو  المستھلكین 

سیتم احتساب وقت التنقل بناًء على أكثر الطرق المباشرة    الصیدلیة ومتجر البقالة) التي تحدث في نفس الیوم. (مثل

ات  بالنسبة إلى المزودین الذین یستخدمون وسائل النقل العام، سیتم االعتماد على الوقت المعلن بین محط  الممكنة.

سیتم الدفع مقابل وقت التنقل على أساس األجر األساسي للمزودین المحدد    التوقف لحساب وقت التنقل والتحقق منھ.

 ال یخضع أجر وقت التنقل ألي فوارق.  .14.2و  14.1في جدولي المعدالت 

 
b. ) ساعات العمل المصرح  %) من  10ال یجوز أن یتعدى وقت التنقل بین منازل/مواقع عمل المستھلكین عشرة بالمائة

ال یجوز منح استثناءات لھذه القاعدة إال من قِبل المكتب المركزي التابع لقسم    بھا للمزودین خالل كل فترة دفع.

) أوریغون  والیة  في  اإلنسانیة  (ODHSالخدمات  أوریغون  والیة  في  الصحیة  تلبیة OHA)/الھیئة  أجل  من   (

المستھلك. تُقدم طلبات اال  احتیاجات  أن  بالمائة (یجب  العشرة  قاعدة  المستھلك 10ستثناء من  إلى مدیر حالة   (%

یجب تضمین  یتحمل المزودون مسؤولیة ضمان عدم تجاوزھم الحد األقصى لنسبة التنقل المئویة.  (المستھلكین).

 تفاصیل ھذا القسم في أي توجیھات للموظف الجدید خاصة بالمزود.

 
c.   ،بأعمال شخصیة إلى مستھلكین إذا كان المزود مشغوالً  الخدمات  الوقت بین تقدیم  ولدیھ فترات راحة كبیرة في 

مختلفین أو یعود إلى المنزل بین الفترات المخصصة لمتلقي الخدمة، فإن المزود ال یتنقل مباشرة بین منازل متلقي 

تزود بالوقود أو سیتم اعتبار التوقفات القصیرة مثل تلك الخاصة بال  الخدمة ولن یتم تعویضھ عن وقت التنقل ھذا.

 استخدام دورة المیاه بین الفترات المخصصة لمتلقي الخدمة بمنزلة عملیات تنقل مباشرة. 

 
d.   سیستمر الدفع مقابل القیادة ذات الصلة بالخدمة التي تحدث خالل ساعات الخدمة المصرح بھا بمعدل أجر مزود

 الرعایة لكل ساعة مقدمة إلى ذلك المستھلك.

 

  سافات المقطوعة بوسائل التنقل.معدل الم .2القسم 
یجب أن یتم تعویض المزودین عن المسافات المقطوعة بالسیارة الشخصیة المؤھلة والمصرح بھا للنقل غیر الطبي المتعلق 

  دوالر) لكل میل طوال مدة ھذه االتفاقیة. 0.56بخطة الخدمة بمعدل ستة وخمسین سنتًا (

 

 مسبقًا.التعویضات المصرح بھا  .3القسم 
في حال لم یعد المستھلك/صاحب العمل مؤھالً للحصول على الخدمات،    یجب أن تتم الموافقة المسبقة على جمیع وسائل التنقل.

فسیتم تعویض المسافات المصرح بھا والموثقة مسبقًا التي تم قطعھا خالل فترة الخدمة المؤھلة إذا تم إصدار فاتورة بھا في  

 ا من تاریخ الخدمة. ) شھرً 12غضون اثني عشر (
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) الذین یقومون بعملیات تنقل مصرح بھا PCAs)/مساعدو الرعایة الشخصیة (PSWsسوف یتلقى عاملو الدعم الشخصي (

 للمستھلكین تعویًضا عن كل رحلة، بغض النظر عن عدد المستھلكین/أصحاب العمل في السیارة. 

 

 ، یتم السداد من خالل المستھلك/صاحب العمل. (PSWs)بالنسبة إلى االختیارات المستقلة لعاملي الدعم الشخصي 

 
 التعویضات عن وسائل النقل العام المصرح بھا مسبقًا. .4القسم 

عند الحاجة إلى مرافقة    سیقوم كیان إدارة الحالة بتعویض المزودین عن التكلفة الفعلیة المتكبدة للنقل العام المصرح بھ مسبقًا

 المستھلك/صاحب العمل.

 

 التعویضات المصرح بھا مسبقًا عن صف السیارات. .5القسم 
ستقوم ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون بتعویض المزودین عن التكلفة الفعلیة المتكبدة لمواقف السیارات عندما ال  

ال ینطبق ھذا القسم على المزودین الذین    المنطقة المحیطة بمنزل المستھلك.یتوفر الوصول إلى مواقف السیارات المجانیة في  

 یعیشون مع المستھلك.

 سیحتاج المزود إلى تقدیم ما یلي:

 إیصاالت وقوف السیارات التي تتضمن المبلغ المدفوع في تاریخ تنفیذ العمل •
 األحرف األولى من اسم صاحب العمل أو المستھلك •

التحقق من قِبل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون، على سبیل المثال ال الحصر، مراجعة حالة وقوف  ستتضمن عملیة 

   السیارات المحیطة بمنزل المستھلك والتحقق من العمل المنجز في تاریخ اإلیصال.

 

إلى معلومات إضافیة وستُخطر ) بالعامل إذا كانت ھناك حاجة  OHCCستتصل ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 العامل بالموافقة أو الرفض. 

 

دوالر) وبمجرد أن یتم    120.000یبلغ الحد األقصى لتمویل السداد الخاص بوقوف السیارات مائة وعشرین ألف دوالر (

 إنفاق ھذا المبلغ، سیتم إنھاء عملیات السداد الخاصة بوقوف السیارات.

 

 وعملیات التحقق.رخصة القیادة/التأمین  .6القسم 
المتحدة وتأمین حالي على   الوالیات  المستھلكین رخصة قیادة ساریة من  الذین ینقلون  المزودین  یجب أن یكون لدى جمیع 

   السیارات.

 

قبل استخدام    یجب على المزودین إبالغ شركة التأمین الخاصة بھم إذا كانوا یستخدمون مركبتھم الشخصیة ألنشطة العمل.

  المستھلك/صاحب العمل، یجب على المزود أن یطلب دلیالً على أن تأمین المستھلك/صاحب العمل سیغطي المزود. سیارة  

   ، خالل توجیھات الموظف الجدید.3، القسم 15یجب تناول محتویات المادة 
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أي معلومات ضروریة  یجب على المزودین الذین یستخدمون سیاراتھم الشخصیة للتنقل المصرح بھ تزوید كیان إدارة الحالة ب

)  6یجب تقدیم كل ما یلزم لعملیة التحقق من التأمین كل ستة ( لعملیة التحقق من تحدیث رخصة القیادة والتأمین على السیارة.

 أشھر أو كلما قام المزود بتجدید وثیقتھ.

 

عندما   خصة القیادة عند الطلب.یجب على المزودین المصرح لھم بالتنقل باستخدام سیارة المستھلك تقدیم إثبات على سریان ر

 یستخدم المزود سیارة المستھلك، ال یمكنھ طلب تعویض عن المسافات المقطوعة. 

 

ال یُسمح للمزودین الذین لم یستوفوا شرط تقدیم إثبات على سریان رخصة القیادة وعملیة التحقق المحدثة من تأمین السیارة  

التصریح المسبق بالتعویض عن المسافات المقطوعة المصرح بھا حتى یتم    لن یتم  بتلقي التعویض عن المسافات المقطوعة.

لن یتم الدفع إلى المزودین مقابل المسافات المقطوعة    تسلیم أوراق التحقق من تأمین السیارة المحّدث إلى كیان إدارة الحالة.

لمزودین مقابل وقت التنقل حتى یتم تأكید  لن یتم الدفع إلى ا  عندما ال یتم التصریح عن تلك األمیال المقطوعة بشكل مسبق.

)  ODHSسیقوم قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون (  صالحیة التحقق من تأمین السیارة للتواریخ الواردة في المطالبة.

 بمعالجة مدفوعات وقت التنقل بمجرد تقدیم أوراق التحقق. 

 

حالة عند تقدیم رخصة القیادة و/أو التحقق من تأمین السیارة شخصًیا إلى  یجب أن یتلقى المزود موافقة كتابیة من كیان إدارة ال 

إذا فقد    یجب أن تتضمن ھذه الموافقة الكتابیة تاریخ ووقت تقدیم ھذه الوثائق من قِبل المزود.   أحد موظفي كیان إدارة الحالة. 

المعلومات إلى كیان إدارة الحالة على الفور، فقد یفقد المزود التأمین أو تم وقف رخصتھ خالل وقت التصریح ولم یبلغ عن ھذه  

 المزود أي حقوق في مطالبات العمال أو المطالبات عن أي إصابة أخرى تتعلق بالقیادة وقد یتم استرداد أي مطالبات مدفوعة.
  2021، 2019، 2017 مراجعة:
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 عملیة طلب اإلجازة - 16المادة 
 

یتحمل   لرعایة المنزلیة أو الدعم الشخصي مسؤولیة إیجاد بدیل لھم عند أخذھم إجازة.ال تقع على عاتق العاملین في مجال ا

ال بد مسبقًا من اعتماد اإلجازة المدفوعة األجر من   صاحب العمل/المستھلك المسؤولیة األساسیة الختیار مزودیھم وتعیینھم.

كانت   إن  المساعدة  إتاحة  یجب  كما  العمل/المستھلك،  المحلیة  صاحب  الخدمات  تقدیم  مكتب  إخطار  من  بد  وال  ضروریة، 

في بعض األحیان، یتطلب صاحب العمل/المستھلك مساعدة من مدیر الحالة/الوكیل    المناسب العتماد ساعات العامل البدیل.

 الشخصي/منسق الخدمة للعثور على بدیل مناسب للمزود. 
  2019 مراجعة:
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 ت المصرح بھا لعمال الرعایة المنزلیةقائمة المھام بالخدما - 17.1المادة 
 

  ) للخدمات والساعات المعتمدة.HCWقائمة مھام عامل الرعایة المنزلیة ( .1القسم 
)/المسنین وذوي اإلعاقات DHS)/إدارة الخدمات اإلنسانیة ( OHAسیوفر المكتب المحلي لھیئة الصحیة في والیة أوریغون (

)SPD) وكالة المسنین المحلیة/(AAA  (  نسخة من قائمة مھام الخدمات المعتمدة والحد األقصى لعدد ساعات عامل الرعایة

( المنزلیة. المنزلیة  الرعایة  یتلق عامل (عاملو)  لم  للساعات  HCWsإذا  األقصى  والحد  للخدمات  قائمة مھام  ) نسخة من 

والتي یجب تقدیمھا إلى عامل    المصرح بھما من المستھلك/صاحب العمل، فیجوز لھ طلب نسخة خطیة من المكتب المحلي،

إنھ من غیر المتوقع من عاملي الرعایة المنزلیة    ) أیام عمل من تاریخ الطلب. 5) في غضون خمسة (HCWالرعایة المنزلیة (

)HCWs.األلیفة الحیوانات  رعایة  مثل  المھام،  قائمة  ضمن  مدرجة  لیست  خدمات  تقدیم  المستھلك/صاحب    )  طلب  إذا 

الع المنزلیة (العمل/ممثل صاحب  الرعایة  ) إكمال مھام غیر مصرح بھا، فیجب على عامل الرعایة  HCWمل من عامل 

یجب    ویجب على المكتب المحلي االحتفاظ بسجل مكتوب عن ھذا التقریر.  ) إبالغ المكتب المحلي بذلك. HCWالمنزلیة (

حب العمل بشأن قائمة المھام و/أو اإلحالة على المكتب المحلي بعد ذلك تقدیم المشورة إلى المستھلك/صاحب العمل/ممثل صا

 ). OHCCلدى ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (  Employer Resource Connectionإلى برنامج 

 

) المنزلیة  الرعایة  لعامل  یجوز  ممثل HCWال  أو  أقارب  أحد  أو  العمل،  المستھلك/صاحب  على  رسوم  فرض   (

العناصر المدرجة في مدفوعات الخدمة، أو أي عناصر تدفع اإلدارة مقابلھا، أو مقابل أي  المستھلك/صاحب العمل، مقابل  

 خدمات إضافیة یختارون تقدیمھا إلى الفرد. 

 

 ). Medicaidھذا ال یمنع العمال من الحصول على رواتبھم كمزودین مؤھلین للخدمات األخرى الممولة من خدمة المساعدة الطبیة ( 

 

)  HCWتھلك إلى إجراء تغییر في المھام المصرح بھا للمستھلك، یجب أن یتلقى عامل الرعایة المنزلیة (إذا أدى تقییم المس

 ) یوًما من التقییم المكتمل. 14قائمة مھام محدثة في غضون أربعة عشر (

 
  ) بالتغییر في الخدمات و/أو الساعات.HCWإشعار عامل الرعایة المنزلیة ( .2القسم 

ات في الخدمات و/أو ساعات العمل بخالف نتیجة مرض المستھلك/صاحب العمل والذي یتطلب رعایة  إذا تم إجراء تغییر

المنزلیة ( الرعایة  إلى عامل  بالتغییر  إشعار  تقدیم  الوفاة، یجب  أو في حالة  أیام من  7) في غضون سبعة ( HCWبدیلة   (

 بالتغییر الذي تم إجراؤه.اإلشعار الخطي من الوكالة إلى المستھلك/صاحب العمل 

 

  اختیار المستھلك للساعات و/أو الخدمات. .3القسم 
 یحتفظ المستھلك/صاحب العمل بالحق في تقلیل عدد الساعات و/أو الخدمات في أي وقت. 

  2019 مراجعة:
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 اتفاق الخدمة أو خطة خدمات العمیل للخدمات المصرح بھا لعمال الدعم الشخصي - 17.2المادة 
 

 اتفاق الخدمة أو خطة خدمات العمیل. .1القسم 
) باتفاق الخدمة بخصوص عامل الدعم الشخصي لخدمات ذوي اإلعاقات  PSWسیتم تزوید جمیع عاملي الدعم الشخصي (

) قبل بدء PSW-MH) أو خطة خدمات العمیل بشأن عامل الدعم الشخصي لخدمات الصحة النفسیة (PSW-DDالنمائیة (

) أو صاحب العمل المسجل طلب تغییر اتفاق الخدمة من  PSWمن الطرفین أو عامل الدعم الشخصي (  یجوز ألي  العمل.

) أو خطة خدمات العمیل من طرف عامل الدعم الشخصي  PSW-DDطرف عامل الدعم الشخصي ألجل اإلعاقات النمائیة (

یجب أن تعكس الواجبات    ھ بشكل دقیق.) لتعكس احتیاجات دعم المستھلك واھتماماتPSW-MHألجل خدمات الصحة النفسیة (

 واألوصاف بشكل مستمر اختیار المستھلك وصاحب العمل المسجل والتخطیط المتمركز على الشخص.

 

 اختیار المستھلك للساعات و/أو الخدمات. .2القسم 

خدمات عامل الدعم الشخصي  استناًدا إلى قواعد البرنامج، یحتفظ صاحب العمل المسجل بالحق في تعدیل عدد الساعات و/أو  

)PSW .في أي وقت ( 

 

 ) بالتغییر في الخدمات و/أو الساعات.PSWإشعار عامل الدعم الشخصي ( .3القسم 
إلى االتحاد في   الوكالة، یجب تقدیم إشعار خطي بالتغییر  لتمویل  الخدمات نتیجة  الساعات و/أو  إذا تم إجراء تغییرات في 

 اإلشعار الخطي من الوكالة إلى المستھلك وصاحب العمل المسجل. ) أیام من 7غضون سبعة (

 

 برنامج االختیارات المستقلة. .4القسم 
 ) في برنامج االختیارات المستقلة.PSWsمن ھذه المادة على عمال الدعم الشخصي ( 3إلى  1ال تنطبق األقسام من 

 2019 مراجعة:
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 مدفوعات الخدمة الزائدة  - 19المادة 
 

   المدفوعات الزائدة. .1القسم 
)/الھیئة الصحیة في والیة  ODHSیجب إشعار المزود بدفع مبلغ زائد بمجرد علم قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون (

یجب استرداد المدفوعات الزائدة في األجور، الناتجة عن المستھلك/صاحب العمل أو عاملي    ) بالمشكلة.OHAأوریغون (

) أو الناتجة عن أي خطأ  PCA)/مساعدي الرعایة الشخصیة (PSW)/عاملي الدعم الشخصي (HCWنزلیة (الرعایة الم

)/مساعد  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCW%) من أجر عامل الرعایة المنزلیة (5آخر بقیمة ال تزید عن خمسة بالمائة (

 ادھا بالكامل ما لم تحدث أحد األمور التالیة: ) والذي یستند إلى عدد الساعات المدفوعة حتى سدPCAالرعایة الشخصیة (

 

a( ) یجوز أن یختار عاملو الرعایة المنزلیةHCWs) عاملو الدعم الشخصي/(PSWs  مساعدو الرعایة الشخصیة/(

)PCAs .تسدید مدفوعاتھم الزائدة بمعدل متسارع من خالل طلب نسبة مئویة أعلى أو سداد مدفوعات إضافیة ( 

 

b(   یجب سداد أي) من نسبة المدفوعات الصحیحة للمزود، أثناء  30مدفوعات زائدة تزید نسبتھا عن ثالثین بالمائة (%

 ) أشھر.6فترة الدفع ھذه و/أو سدادھا للمستھلك، في غضون ستة (

 

c( ) ة  ) أو أكثر من المدفوعات الزائدة المستحقة، فسیتم سداد المدفوعات الزائدة المذكور2إذا كانت لدى المزود دفعتان

 ). 2) أشھر من تاریخ الدفعة الزائدة الثانیة (6في غضون ستة (

 

d( ) المنزلیة  الرعایة  عامل  ترك  (HCWإذا  الشخصي  الدعم  (PSW)/عامل  الشخصیة  الرعایة  )  PCA)/مساعد 

العمل قبل استرداد المدفوعات الزائدة بالكامل، فقد یتم خصم المبلغ األقصى المتبقي من مدفوعات الخدمة النھائیة 

 ).PCA)/مساعد الرعایة الشخصیة (PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWعامل الرعایة المنزلیة (ل

 

 ) والتحقق من المدفوعات الزائدة. OHCCتقدیم شكوى إلى ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( .2القسم 
a( ) یجوز للعمال تقدیم شكوى إلى ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغونOHCC  للتحقق من السبب و/أو مبلغ (

أوریغون   والیة  في  المنزلیة  الرعایة  بھیئة  العمالء  عالقات  وحدة  مع  التواصل  طریق  عن  زائدة  مدفوعات  أي 

)OHCC.عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني (  

 

b(  من ھذه المادة. 3للقسم یجب أال تؤدي عملیة تقدیم الشكوى إلى التنازل عن حق العامل في تقدیم تظلم وفقًا   
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c( ) ستقوم وحدة عالقات العمالء بھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغونOHCC بالتحقیق في المدفوعات الزائدة (

أربعة عشر ( العامل برد كتابي في غضون  بناًء على    ) یوم عمل.14وتزوید  العامل  إلى  یجب تسلیم رد كتابي 

   البرید اإللكتروني أو البرید العادي.تفضیلھ، وذلك إما عبر  
 

المنزلیة ( الرعایة  الشخصي (HCWsیجب على عاملي  الدعم  أي  PSWs)/عاملي  الفور عن  تقریر كتابي على  تقدیم   (

 مدفوعات زائدة یعلمون بشأنھا إلى كیان إدارة الحالة. 

 

 المساعدة الفنیة المتعلقة بالمدفوعات الزائدة.  .3القسم 
ل في دفع مبالغ زائدة، فیجب على الوالیة تقدیم المساعدة الفنیة و/أو الموارد للمساعدة في منع حدوث ذلك في  إذا تسبب العام

باإلضافة    یمكن أن یشمل ذلك تقییًما ألي مشاكل یواجھھا المزود في تقدیم سجل الحضور/القسیمة بشكل صحیح.   المستقبل.

ذلك ممكنًا، صاحب العمل أو صاحب العمل المسجل بالخطأ الذي ورد وسیقدم  إلى ذلك، سیخطر كیان إدارة الحالة، إذا كان  

 إرشادات حول كیفیة مراجعة سجل الحضور المكتمل بشكل مناسب قبل التوقیع.

 

 عملیة التحقیق بشأن المدفوعات الزائدة.  .4القسم 
) المنزلیة  الرعایة  عامل  قیام  في  الوالیة  اشتبھت  الشخصي  HCWإذا  الدعم  الشخصیة  PSW()/عامل  الرعایة  )/مساعد 

)PCA  بتجاوزات في المدفوعات الزائدة عن قصد، یجوز للوالیة الشروع في التحقیق في األمر واتباع العملیة الموضحة (

 حقوق إنھاء رقم المزود.  -) 25في المادة (

 

وف الزائدة  الدفعة  سداد  یجب  زائدة،  مبالغ  دفع  في  قصد  عن  تسبب  قد  مزوًدا  أن  تقرر  (المسنین إذا  برنامج  كل  لقواعد  قًا 

)/الھیئة الصحیة في والیة  ODDS)/مكتب خدمات األشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة (APDواألشخاص ذوي اإلعاقات (

الصحیة  -)OHAأوریغون ( األنظمة  المدفوعات   .(HSD)قسم  قیامھ بتجاوزات في  العامل بسبب  إنھاء رقم مزود  یتم  قد 

 الزائدة عن قصد. 

 
 ) من خالل المدفوعات الزائدة. Medicaidاالحتیال على خدمة المساعدة الطبیة ( .5القسم 

) بنسبة Medicaidسیتم استرداد قیمة المدفوعات الزائدة الناتجة عن عملیات االحتیال المثبتة على خدمة المساعدة الطبیة (

) حتى یتم PSWs)/عاملي الدعم الشخصي (HCWs%) من مدفوعات خدمة عاملي الرعایة المنزلیة (100مائة بالمائة (

 سداد المدفوعات الزائدة بالكامل.

 

  رفع تظلم على قرار سداد المدفوعات الزائدة. .6القسم 
) الذي ال یوافق  PCA)/مساعد الرعایة الشخصیة (PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWیجوز لعامل الرعایة المنزلیة (

 الزائدة رفع تظلم على القرار من خالل اتخاذ إجراءات التظلم. على قرار سداد المدفوعات 
 2021، 2019 مراجعة:

 



 

2021-2023 SEIU Homecare  62  اتفاقیة المفاوضة الجماعیة 

 الصحة والسالمة  - 20المادة 
 

 بیئة العمل اآلمنة والصحیة. .1القسم 
تقر الوالیة واالتحاد بأھمیة توفیر ظروف عمل خالیة من أي تھدیدات أو أمور تعرض صحة أو سالمة المزود أو المستھلك  

   وال یجوز لكیان إدارة الحالة أن یأذن عن قصد للمزود بالعمل في وضع قد یشكل تھدیًدا لصحة أو سالمة المزود. للخطر.

 

 یحق للمزود رفض العمل مع أي مستھلك أو التوقف عن العمل معھ.

 

على العمل لدى    یجب على كیان إدارة الحالة إخطار المزودین بوجود أي مخاطر تتعلق بالصحة أو السالمة عند موافقتھم

مستھلك، لكن قبل أن یقضي المزود أي ساعات عمل للمستھلك، وذلك إذا كانت ھذه المشكالت معروفة وبشكل مستمر، وإذا 

ظھرت أي مشكالت تتعلق بالصحة أو السالمة أثناء عمل المزود لصالح المستھلك، وإذا كان ھذا اإلفصاح عن المعلومات ال 

یاره على النحو المضمون في قانون اللوائح الفیدرالیة، وقانون الوالیة، واألنظمة اإلداریة في  ینتھك حقوق المستھلك أو اخت

البرامج. أوریغون، وسیاسات  السلوكي    والیة  الدعم  تقدیم  الحّد منھا من خالل  القبیل یمكن  ھذا  إذا كانت ھناك مشكلة من 

یجب على المزودین الحفاظ على السریة عند    إلى المستھلك.  المناسب، یجب على كیان إدارة الحالة تقدیم خدمات دعم السلوك

 ). HIPAAمشاركتھم المعلومات المحمیة بموجب قانون إخضاع التأمین الصحي لقابلیة النقل والمساءلة (

 

فرد (أفراد) تشمل مخاطر الصحة أو السالمة في بیئة العمل على سبیل المثال ال الحصر: األذى الجسدي الذي یحدثھ المستھلك أو  

في األسرة للمزود؛ والسلوك الذي یصدر من المستھلك أو فرد (أفراد) من األسرة ویھدد المزود؛ وتحرشالمستھلك أو فرد (أفراد) 

(أفراد) في األسرة؛ والعنف  المستھلك أو فرد  المزود من قبل  العاطفیة ضد  النفسیة أو  من األسرة جنسًیا بالمزود؛ واإلساءة 

ءة اللفظیة أو العاطفیة أو الجسدیة؛ والعنف المنزلي؛ وتعاطي المخدرات غیر المشروعة أو أي نشاط إجرامي الجنسي؛ واإلسا 

آخر في المنزل؛ والتھدید أو السلوك الخطیر الصادر من أفراد مقیمین في المنزل؛ وبیئات العمل غیر اآلمنة أو غیر الصحیة،  

یات متسخة، ومخارج غیر آمنة، وما إلى ذلك؛ أو أي أوضاع أخرى من شأنھا مثل أماكن یملؤھا العفن السام، وبھا ألواح أرض 

  أن تشكل تھدیًدا على صحة أو سالمة المزود بما في ذلك البیئة التي تنتھك قوانین حمایة العمال الفیدرالیة وقوانین الوالیة. 

 
a.   قد في وضع  یعیش  الذي  العمل  المستھلك/صاحب  لدى  العمل  للمزودین رفض  أو سالمتھم.یحق   یھدد صحتھم 

 ) اتخاذ إجراءات انتقامیة ضد المزودین الذین یرفضون العمل.CMEیجوز لكیان إدارة الحالة ( ال
 

b.  .یحتفظ المزودون بالحق في إنھاء العمل فوًرا مع المستھلك بعد إخطار كیان إدارة الحالة بمشكلة تتعلق بالصحة أو السالمة 

  یھم إخطار كیان إدارة الحالة والمستھلك بنیتھم في إنھاء عملھم مع ھذا المستھلك. وإذا مارسوا حقوقھم تلك، یجب عل 
 

 یُطلب من المزودین إخطار كیان إدارة الحالة عندما تكون ھذه السلوكیات أو الظروف مشكالت تتعلق بالصحة أو السالمة.

المناسب بما في ذلك إنھاء الخدمات التي یقدمھا عامل سیتبع كیان إدارة الحالة أو الوالیة القوانین اإلداریة لتحدید اإلجراء  

 ). PCA)/مساعد الرعایة الشخصیة (PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWالرعایة المنزلیة (



 

2021-2023 SEIU Homecare  63  اتفاقیة المفاوضة الجماعیة 

 اإلبالغ عن بیئة عمل غیر آمنة 

رة الحالة  لإلبالغ عن بیئة عمل غیر آمنة ال تشكل تھدیًدا أو خطورة مباشرة، یجب على المزود تقدیم تقریر إلى كیان إدا

أوریغون ( المنزلیة في والیة  الرعایة  لدى ھیئة  العمالء  أیام عمل بعد  5) في غضون خمسة (OHCCووحدة عالقات   (

وإلى أقصى حد ممكن، یجب على كیان إدارة الحالة أو ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة   الحادثة باستثناء الظروف القھریة.

یجب على ھیئة الرعایة   بنتیجة تقریر المزود إذا كان المزود ال یزال یعمل مع الفرد.) إخطار المزود  OHCCأوریغون (

) تقدیم تقریر مكتوب شھریًا إلى لجنة القضایا المشتركة عن المشكالت التي تم اإلبالغ OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون (

 تضمین المعلومات األساسیة التالیة: یجب على المزودین  عنھا والخطوات التي تم اتخاذھا لحل ھذه المشكالت.

a.  االسم األول للمزود ولقبھ 

b.  رقم المزود 

c. وصف موجز لإلشكال 

d. معلومات االتصال، والوقت األنسب للتواصل مع المزود  

e. .سیتصل الموظفون بالمزود لجمع أي   یُرجى عدم تضمین المعلومات الشخصیة لصاحب العمل

 إضافیة. معلومات

 

 التواصل مع مركز مساعدة األعضاء بشأن مخاوف تتعلق بالسالمة.یمكن للمزودین 

 

 اإلبالغ عن الحاالت الطارئة 

   إذا شعر المزود بأن صحتھ أو سالمتھ في خطر مباشر، یجب علیھ:

 

  إبعاد نفسھ:

ال یعني ھذا إمكانیة إجراء  تجنب الموقف الخطیر أو المسيء أو المضایقات واإلبقاء على مسافة آمنة. .1

 قیق من طرف خدمات حمایة البالغین. التح

في أي وقت تواجھ فیھ تھدیًدا خطیًرا لحیاتك أو ممتلكاتك، مثل وقوع حادث، أو  911اتصل بالرقم  .2

 جریمة، أو حریق، أو حالة طبیة طارئة أو إذا كان المستھلك في خطر شدید عند ترك المزود العمل. 

یل أو جھة االتصال في حاالت الطوارئ بعد اتصل بممثل المستھلك أو صاحب العمل المسجل/الوك .3

 . 911االتصال بالرقم  

في حالة وقوع حادث خطیر بعد ساعات العمل أو في عطلة   تواصل مع كیان إدارة الحالة على الفور. .4

 نھایة األسبوع، یجب على المزود االتصال بكیان إدارة الحالة من خالل: 

a.  األسبوع ترك برید صوتي خالل عطلة نھایة 

b.  .االتصال بكیان إدارة الحالة، في أول یوم عمل بعد وقوع الحادث  

c.  إذا كان المزود من عاملي الدعم الشخصي(PSW) یجب علیھ اتباع متطلبات اإلبالغ عن ،

 الحوادث ومالحظات سیر العملیة. 
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   ).PPEمعدات الحمایة الشخصیة ( .2القسم 
)/الھیئة الصحیة في والیة ODHSقبل قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون (یجب توفیر معدات الحمایة الشخصیة من  

 ) لكل مزود على النحو المطلوب بموجب القانون أو على النحو الموصى بھ من قبل سلطة الصحة العامة.OHAأوریغون (

ذلك على سبیل المثال ال الحصر  یجب أن تحافظ الوالیة على إمداد معدات الحمایة الشخصیة، إلى أقصى حد ممكن، بما في  

) یوًما في حالة الطوارئ أو انتشار الوباء 30القفازات واألقنعة بكمیات كافیة لموافاة جمیع المزودین بإمدادات لمدة ثالثین (

 أو حدوث أي كارثة طبیعیة أخرى.

 

  القفازات واألقنعة. .3القسم 
المستھلكین، أو من خالل خطتھم الصحیة، یجوز للمزود أن یطلبھا من ھیئة  في حالة عدم توفر القفازات واألقنعة في سكن  

بكمیة كافیة لتلبیة  بمقدار كیان إدارة الحالة وسیتلقى صنادیق غیر مفتوحة   ) أوOHCCالرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

دوق مغلق من القفازات غیر المصنوعة سیتم توفیر صن   احتیاجات المستھلك/صاحب العمل المقّدرة على أساس شھري على األقل. 

من الالتكس والخالیة من أي مسحوق فقط عند وجود حاجة واضحة تستدعي ذلك، بما في ذلك تلك المخصصة لألشخاص الذین  

ستكون لدى كیان إدارة الحالة صنادیق بأحجام متعددة للقفازات،  یعانون من ردود فعل تحسسیة تجاه الالتكس و/أو المسحوق. 

   ) أیام عمل. 10الة عدم توفر الحجم المطلوب، سیحصل المكتب على الحجم المناسب وسیوفره في غضون عشرة ( وفي ح 

 

   ).PPEالطلبات األخرى المتعلقة بالسالمة ومعدات الحمایة الشخصیة ( .4القسم 
الف القفازات واألقنعة مكتوبة  یجب أن تكون الطلبات الُمقّدمة من المزود بشأن معدات الحمایة الشخصیة أو معدات السالمة بخ

سیتم الرد على جمیع ھذه الطلبات من قِبل مدیري البرامج أو    ویجب أن یتم تقدیمھا طبقًا لموافقة كیان إدارة الحالة المحلي.

 ) أیام عمل من استالم الطلب الكتابي.10من ینوب عنھم في كل مكتب في غضون عشرة (

 

 المعدیة واالحتیاطات العامة.معلومات عن األمراض  .5القسم 
بالدم   المنقولة  األمراض  ومسببات  المعدیة  باألمراض  الخاص  والتدریب  المعلومات  على  المزودون  یحصل  أن  یجب 

العامة. والیة    واالحتیاطات  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  موقع  على  الجدد،  العمال  توجیھات  في  المعلومات  ھذه  توفیر  یجب 

 بالصحة والسالمة، كما ستتم إتاحتھا بواسطة كیانات إدارة الحالة، عند الطلب. ) الخاص OHCCأوریغون (

 
  معلومات عن مصل ولقاح األنفلونزا. .6القسم 

) على موقعھا عبر اإلنترنت رابًطا إلى موارد الھیئة الصحیة في  OHCCتنشر ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

للوصول إلى لقاحات اإلنفلونزا المجانیة والمنخفضة التكلفة وعیادات اللقاح المتوفرة في جمیع أنحاء  )  OHAوالیة أوریغون (

) واالتحاد على نشر ھذه المعلومات على مواقع الویب OHCCتوافق ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( الوالیة.

 الخاصة بھما وفي المواد األخرى المتاحة للمزودین.
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  خطة طوارئ المستھلك. .7 القسم
یجب على كیان إدارة الحالة أن یوفر للمستھلك خیار الحصول على خطة طوارئ فردیة ضمن خطة خدمة الدعم الفردي التي  

توثق خطة الطوارئ الخاصة بالمستھلك بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الخطط الخاصة بكیفیة إجالء المستھلك، 

إذا   المأوى لھ إذا أصبح ذلك ضروریًا بسبب وجود حرائق غابات، أو وباء، أو كوارث طبیعیة، أو ألي سبب آخر.أو توفیر  

حدثت حالة الطوارئ أثناء وقت عمل المزود وبناًء على طلب المستھلك، فسوف یتبع المزود توجیھ المستھلك ما لم یكن ھذا 

 التوجیھ یشكل خطًرا على المزود.

 

   ).PSWsج االختیارات المستقلة لعاملي الدعم الشخصي ( برنام .8القسم 
 ) التابعین لبرنامج االختیارات المستقلة اتباع التوجیھات الواردة في ھذه المادة. PSWsیجب على عاملي الدعم الشخصي (

 2021 جدید:
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 ) OHCCلجنة التدریب التابعة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( - 21المادة 
 

 .عضویة اللجنة .1القسم 
) كلجنة استشاریة لتقدیم OHCCیعتزم صاحب العمل استدامة لجنة التدریب التابعة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

اإلعاقات ستقدم اللجنة أیًضا توصیات بشأن تدریبات موظفي الدعم الشخصي إلى لجنة    توصیات إلى الھیئة فیما یتعلق بالتدریب. 

) من األشخاص DD/MH-Cیجب أن تتألف لجنة اإلعاقات النمائیة/الصحة النفسیة (   ). DD/MH-Cالنمائیة/الصحة النفسیة ( 

، على النحو الُمعدل من ِقبل مشروع 410.600-410.625 (ORS)الُمعینین بموجب النظام األساسي المنّقح لوالیة أوریغون  

تتكون لجنة التدریب التابعة لھیئة الرعایة المنزلیة    ). 2010(الھیئة التشریعیة    3القسم  ،  3618) رقم  HBقانون مجلس النواب ( 

 ) من أعضاء على النحو التالي: OHCCفي والیة أوریغون ( 
 

 ) أو ُمعینون من الھیئةOHCC) ممثلون من ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 4أربعة ( .1

 نیة) من إدارة الخدمات اإلنسا2ممثالن ( .2

 ) من الھیئة الصحیة في والیة أوریغون.1ممثل ( .3

 ) ممثلون من االتحاد.6ستة ( .4
 

تجوز للھیئة دعوة شركاء مناسبین آخرین، حسب الضرورة أو بناًء على طلب أعضاء اللجنة، لحضور االجتماع (االجتماعات)  

 لتقدیم خبراتھم في الموضوعات/القضایا المتعلقة بالتدریب.
 

 تقریر المیزانیة ربع السنوي وتبادل المعلومات. .2القسم 
) واالتحاد OHCCیوافق صاحب العمل على تزوید أعضاء لجنة التدریب التابعة لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

لھیئة الرعایة    ستُقدم ھذه المیزانیة الفصلیة في اجتماع لجنة التدریب التابعة  بتقریر میزانیة التدریب على أساس ربع سنوي.

 ). OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون (
 

 تقریر األقلیة في االتحاد.  .3القسم 
) و/أو  OHCCفي حالة عدم موافقة االتحاد على توصیة مقدمة من لجنة التدریب لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

االتحاد إلى تقدیم "تقریر األقلیة" لتنظر فیھ الھیئة و/أو لجنة  ، سیُدعى  (DD/MH-C)لجنة اإلعاقات النمائیة/الصحة النفسیة  

 ). DD/MH-Cاإلعاقات النمائیة/الصحة النفسیة (
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 مھام اللجنة: .4القسم 
 تحدید أولویات االحتیاجات التدریبیة للعاملین في الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي؛  •

 الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي وسالمة المستھلك؛والتوصیة بالتدریب لتحسین مستوى عامل  •

والدعم   • المنزلیة  الرعایة  في  العاملین  تھم  التي  التخصص  مجاالت  تغطي  التي  التدریب  بموضوعات  والتوصیة 

 الشخصي والمستھلكین؛ 

 تقییم فاعلیة التدریب المقدم؛ وكذلك •

في  • العاملین  مشاركة  لزیادة  التسویقیة  الحوافز  ببرامج  في    التوصیة  الشخصي  والدعم  المنزلیة  الرعایة 

 التدریبي. البرنامج

 

 أھداف اللجنة: .5القسم 

إلى   • المقدمة  الخدمات  المھارات بھدف تعزیز  لبناء  الشخصي بفرص  المنزلیة والدعم  الرعایة  العاملین في  تزوید 

 المستھلكین بطریقة آمنة وفعالة. 

 والمھارات لتوجیھھم الخدمات المقدمة إلیھم بفاعلیة وإدارة موظفیھم. تمكین المستھلكین من خالل المعرفة  •

 تحدید وتطویر فرص التطویر المھني وتطویر القوى العاملة للعاملین في الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي.  •

یبیة وكیفیة تحدید المشكالت المتعلقة بأنظمة التدریب واإلبالغ عنھا بما في ذلك كیفیة التسجیل في الدورات التدر •

 الحصول على رصید إلكمال التدریب.
 

 حضور المزود في التدریبات.  .6القسم 
) أشھر تقویمیة قبل شھر التدریب أو خالل  3یجب أن یكون المزودون قد حصلوا على ساعات معتمدة ومدفوعة خالل ثالثة (

الذي یحضرون فیھ التدریب. الذین یستوفون ھذه    الشھر  المزودون  الفعلیة  سیحصل  الساعات  المتطلبات على راتب مقابل 

 ).OHCCلحضور الدورات التدریبیة المعتمدة المؤھلة للحصول على راتب من ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 ولن یحصل المزودون إال على راتب مرة   وستكون لكل دورة تدریبیة عبر اإلنترنت مدة محددة مسبقًا إلقرار مبلغ الراتب.

 واحدة فقط في السنة عن كل فصل دراسي یجتازونھ، بما في ذلك الدورات التدریبیة عبر اإلنترنت.
 

 الرواتب.  .7القسم 
سیُدفع الراتب بمقدار األجر األساسي في الساعة إلى المزودین مع مراعاة الحصول على موافقة ھیئة الرعایة المنزلیة في  

 ).OHCCوالیة أوریغون (
  2021، 2017 مراجعة:
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 لجنة القضایا المشتركة – 22المادة 
 

   .1القسم 
یتفق الطرفان على تشكیل لجنة لمناقشة القضایا ذات االھتمام المشترك في موضوعات مثل عملیات العمل والتواصل بین 

 الطرفین. 
a(  .یجب أن تقوم اللجنة على أساس االجتماع والمشاورات 

 

b(   للتفاوض أو الخروج على أي نص في اتفاقیة المفاوضة الجماعیة، أو الدخول في أي اتفاقیات  ال تملك اللجنة أي سلطة

 ملزمة على طرفي اتفاقیة المفاوضة الجماعیة، أو حل القضایا أو النزاعات المتعلقة بتنفیذ اتفاقیة المفاوضة الجماعیة. 
 

c( لن تؤدي أي مناقشة أو    خاذ إجراءات التظلم.یتم تأجیل األمور التي یجب حلھا من خالل إجراءات التظلم لحین ات

 مراجعة ألي مسألة من قبل اللجنة إلى التأثیر في األطر الزمنیة أو اإلضرار بھا والتي ھي متعلقة بإجراءات التظلم.
 

 مواعید االجتماعات. .2القسم 
 وقت مناسب لكال الطرفین. تُعقد االجتماعات كل ثالثة أشھر على األقل، ولكن لیس أكثر من مرة كل شھر، في 

 

 جدول أعمال االجتماع. .3القسم 
ظھًرا) قبل    12:00یجب على الطرفین تقدیم بنود جدول أعمال االجتماع إلى ھیئة الرعایة المنزلیة بحلول فترة الظھیرة (

 ) من االجتماع. 1أسبوع واحد (

 

 حاالت إلغاء االجتماع.  .4القسم 
 عدم استالم بنود جدول األعمال أو إذا اتفق الطرفان على إلغاء االجتماع. سیتم إلغاء االجتماع في حالة  

 

 مقابلة المشاركین. .5القسم 
 تتكون اللجنة من األعضاء على النحو التالي؛ 

)/الھیئة الصحیة في والیة  DHS) أو إدارة الخدمات اإلنسانیة ( HCC) ممثلون من ھیئة الرعایة المنزلیة (5خمسة ( 

 ) OHAأوریغون (

 ) ممثلون من االتحاد.5خمسة ( 

 

) قصارى جھدھا  OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSستبذل ھیئة الرعایة المنزلیة وإدارة الخدمات اإلنسانیة (

تجوز لالتحاد دعوة مشاركین آخرین حسب   لضم موظفین إضافیین حسب الحاجة لتناول مواضیع محددة في جدول األعمال.

 تناول مواضیع محددة في جدول األعمال. الحاجة إلى 
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 العمل اإلضافي وحدود ساعات العمل  - 24المادة 
  

 .أسبوع العمل .1القسم 
) أربعین  من  العادي  العمل  أسبوع  األسبوع.40یتكون  في  عمل  ساعة  األحد    )  من  یبدأ  أنھ  على  العمل  أسبوع  ویُحدد 

 صباًحا.  11:59صباًحا وحتى السبت  12:00

 

 .العمل اإلضافي .2القسم 
½) من قیمة أجرھم بالساعة لجمیع الساعات المصرح بھا التي عملوھا    1یجب أن یتقاضى المزودون مقدار مرة ونصف (

بالنسبة إلى العاملین الذین یتقاضون أجوًرا متعددة للساعة، یُدفع أجر العمل    ) ساعة في األسبوع.40بما یزید عن أربعین (

 ½) من متوسط أجرھم في الساعة.  1مرة ونصف (اإلضافي بمقدار 

 

یتجاوز ستة وثالثین ( العمل اإلضافي في موعد ال  المنزلیة  36ستتم معالجة مدفوعات  الرعایة  یقوم عامل  أن  یوًما بعد   (

)HCW) عامل الدعم الشخصي/(PSW.بإرسال إجمالي الساعات بشكل صحیح ( 

 

 الشھریة.حدود ساعات العمل  .3القسم 
 نظًرا إلى تقلب عدد أیام العمل في الشھر، لن یكون للعاملین حد لساعات العمل الشھریة إذا تم استیفاء جمیع ما یلي:

a( الفرد الذي یتم دعمھ لدیھ ساعات كافیة متاحة لتوظیف العامل، وكذلك 

b(   استثناء معتمد لعمل إضافي   من ھذه المادة أو لدیھم 5أو   4لم یتجاوز العاملون الحد األسبوعي وفقًا للقسم

 أسبوعي مصرح بھ. 

 

 حدود ساعات العمل للعاملین في الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي. .4القسم 
) المنزلیة  الرعایة  لعمال  یكون  أن  (HCWsیجب  الشخصي  الدعم  في PSWs)/عمال  للعمل  حدیثًا  المعتمدین   (

) ساعة في األسبوع بدایة من  40 تتجاوز ساعات العمل أربعین (أو بعد ذلك حد لساعات العمل؛ إذ یجب أال 2016 یونیو 1

) الذي تم تعطیل رقم (أرقام)  PSW)/عامل دعم شخصي (HCWویشمل ذلك أي عامل رعایة منزلیة ( .2016سبتمبر  1

المستھلك/أصحاب یجوز منح  ) یوًما، وتمت إعادة تنشیط رقم المزود منذ ذلك الحین.60المزود الخاص بھ ألكثر من ستین (

) المنزلیة  الرعایة  المذكورة من أجل عمال  الساعات  یتعلق بحدود  فیما  استثناءات  الشخصي  HCWsالعمل  الدعم  )/عمال 

)PSWs) بواسطة إدارة الخدمات اإلنسانیة (DHS  الھیئة الصحیة في والیة أوریغون/((OHA)  أو من ینوب عنھم، بسبب ،

وبغض النظر عن العبارة المذكورة أعاله، ال یجوز   جات المستھلك من الخدمات األخرى.نقص القوى العاملة أو لتلبیة احتیا

) ساعات أكثر مما ھو مصرح بھ، إال في حاالت  PSW)/عامل الدعم الشخصي (HCWأن یعمل عامل الرعایة المنزلیة (

 . 1، القسم 14الطوارئ لتلبیة احتیاجات المستھلك كما ھو موضح في المادة 
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المنزلیة    .5القسم   الرعایة  عمال  إلى  بالنسبة  الشخصي  والدعم  المنزلیة  الرعایة  في  للعاملین  العمل  ساعات  حدود 
)HCWs) عمال الدعم الشخصي/(PSWs 2016یونیو  1) المصرح لھم بالعمل قبل . 

،  2016یو  یون  1) المرخص لھم العمل قبل  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsیجب أن یكون لعمال الرعایة المنزلیة (

یجوز منح المستھلك/أصحاب العمل استثناءات فیما یتعلق بحدود ساعات العمل    حد لساعات العمل على النحو المحدد أدناه.

)/الھیئة  DHS) بواسطة إدارة الخدمات اإلنسانیة (PSWs)/عمال الدعم الشخصي ( HCWsأدناه لعمال الرعایة المنزلیة (

أو من ینوب عنھم.(OHA)الصحیة في والیة أوریغون   إلى    ،  المدفوعة  العمل األسبوعیة  استخدام متوسط ساعات  یجب 

 ج).-لتحدید األقسام الفرعیة (أ 2016العامل في أشھر مارس وأبریل ومایو من عام 

a( ) المنزلیة الرعایة  إلى جمیع عمال  الذین یعملون ألكثر من  )  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsبالنسبة 

) إعادة تقییم أو 1) ساعة عند إجراء أول (50) ساعة في األسبوع، سیتم تطبیق حد أقصى خمسین (50خمسین (

یسري ھذا القسم بغض النظر عن البدء    .2017یونیو    30على أال یتجاوز   2016سبتمبر    1تجدید للمستھلك بین  

 مع مستھلك/صاحب عمل جدید. 

 

b(   یجب أال) تزید ساعات العمل لعمال الرعایة المنزلیةHCWs  عمال الدعم الشخصي/((PSWs)  العاملین لمدة ،

 ) ساعة في األسبوع. 50) ساعة في األسبوع، عن خمسین (40) ساعة ولكن أكثر من أربعین (50أقل من خمسین (

 یسري ھذا القسم بغض النظر عن البدء مع مستھلك/صاحب عمل جدید. 

 

c(   یجب أن) یُحدد الحد األقصى لعمال الرعایة المنزلیةHCWs  عمال الدعم الشخصي/((PSWs)  الذین یعملون ،

 ) ساعة في األسبوع. 40) ساعة في األسبوع، بعدد أربعین (40أقل من أربعین (

 

d( اإلقام برنامج  انتھاء  قبل  بالساعة  العمل  برنامج  إلى  انتقلوا  الذین  المقیمین  العاملین  عدد  یزید  أال  ة یجب 

 ) ساعة في األسبوع. 50عن خمسین ( 2017 أكتوبر في

 

e( ) وبغض النظر عن العبارة المذكورة أعاله، ال یجوز أن یعمل عامل الرعایة المنزلیةHCW  عامل الدعم الشخصي/(

)PSW  ساعات أكثر من المصرح بھا، إال في حاالت الطوارئ لتلبیة احتیاجات المستھلك كما ھو موضح في (

 . 24، والمادة 17.2، و17.1و ،14، و 8المواد 

 

f( .تشمل جمیع ساعات العمل كل ساعة عمل ووقت التنقل وساعات تقدیم اإلغاثة 

 



 

2021-2023 SEIU Homecare  71  اتفاقیة المفاوضة الجماعیة 

 استثناءات بشأن حدود ساعات العمل. .6القسم 
یجوز للعامل، الذي یعتقد أن المستھلك قد یحتاج إلى ساعات إضافیة تتجاوز الحد األقصى للساعات، التحدث إلى المستھلك أو 

تجوز للعامل مشاركة أي مخاوف مع كیان إدارة الحالة إذا قرر المستھلك   الممثل لمعرفة ما إذا كانوا مھتمین بطلب استثناء.

 أو الممثل عدم طلب استثناء. 
 2021، 2017 جدید:
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 حقوق إنھاء رقم المزود - 25المادة 
 

 إنھاء رقم مزود الرعایة المنزلیة.  .1القسم 
(یجب على   المنزلیة  الرعایة  إلى عمال  تُرسل  أن  أي  HCWsالوالیة  بشأن  المناسب  الوقت  في  كتابیًا وموجًھا  إخطاًرا   (

یجب أن    مشكالت قد تؤدي إلى فقدان رقم المزود الخاص بالعامل، بما في ذلك ما إذا كانت المراجعة اإلداریة قد بدأت أم ال.

لتمثیل في االتحاد، بما في ذلك حقھ في أن یكون لدیھ ممثل من االتحاد یتضمن ھذا اإلخطار معلومات عن حق العامل في ا

لیحضر في مؤتمر المراجعة اإلداریة نظًرا إلى أن العامل قد یعتقد على نحو مقبول أن ذلك سیُفضي إلى إنھاء رقم المزود  

التحاد، ویجب أن یتضمن اإلخطار تقع على عاتق العامل، إذا اختار، مسؤولیة السعي للحصول على تمثیل ا  الخاص بالعامل.

ستتاح للعامل فرصة للتشاور مع ممثل االتحاد قبل المقابلة،   معلومات االتصال الخاصة بمركز موارد األعضاء التابع لالتحاد.

مات یجب إخطار العامل بنتیجة التحقیق سواء أكانت إدارة الخد  ولكن ال ینبغي أن تتسبب ھذه المشاورات في تأخیر ال داعي لھ.

یجب إنھاء   ) تشرع في إرسال إخطار إنھاء رقم المزود أم ال. OHA)/الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (DHSاإلنسانیة (

 رقم المزود وفقًا للقواعد اإلداریة.

 

 ال ینطبق ھذا القسم على أي تحقیق جنائي ال یوفر االتحاد تمثیالً قانونیًا لھ.

 

 
 الخاص بعامل الدعم الشخصي.إنھاء رقم المزود  .2القسم 

) إخطاًرا كتابیًا وموجًھا في الوقت المناسب بشأن أي مشكالت  PSWsیجب على الوالیة أن تُرسل إلى عمال الدعم الشخصي (

یجب أن یتضمن  قد تؤدي إلى فقدان رقم المزود الخاص بالعامل، باستثناء حالة الخطر الفوري الذي یلحق األذى بالمستھلك.

ار معلومات عن حق العامل في التمثیل في االتحاد، بما في ذلك حقھ في أن یكون لدیھ ممثل من االتحاد یحضر في  ھذا اإلخط

مؤتمر غیر رسمي أو جلسة استماع غیر رسمیة؛ نظًرا إلى أن العامل قد یعتقد على نحو مقبول أن ذلك سیُفضي إلى إنھاء 

بالعامل. الخاص  المزود  العامل، رقم  أن   تقع على عاتق  االتحاد، ویجب  تمثیل  للحصول على  السعي  إذا اختار، مسؤولیة 

ستتاح للعامل فرصة للتشاور مع ممثل  یتضمن اإلخطار معلومات االتصال الخاصة بمركز موارد األعضاء التابع لالتحاد.

  االتحاد قبل المقابلة، ولكن ال ینبغي أن تتسبب ھذه المشاورات في تأخیر ال داعي لھ.

 
یجب أن یخطر  ) المدعى ارتكابھم مخالفة ملخًصا لسبب بدء عملیة اإلنھاء.PSWsیُقدم عمال الدعم الشخصي (یجب أن  

الدعم الشخصي ( الخاصة بمركز موارد  PSWالملخص عامل  ) بحقھ في تمثیل االتحاد ویجب توفیر معلومات االتصال 

 ءات التظلم. ال تخضع نتیجة إنھاء رقم المزود إلجرا  األعضاء التابع لالتحاد.

 

 ال ینطبق ھذا القسم على أي تحقیق جنائي ال یوفر االتحاد تمثیالً قانونیًا لھ.
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 إنھاء رقم المزود الخاص بمساعد الرعایة الشخصیة. .3القسم 
) إخطاًرا كتابیًا وموجًھا في الوقت المناسب بشأن أي مشكالت قد PCAsستقدم الوالیة إلى مساعدي الرعایة الشخصیة (

یجب أن یتضمن ھذا  تؤدي إلى فقدان رقم المزود الخاص بالعامل، بما في ذلك ما إذا كانت المراجعة اإلداریة قد بدأت أم ال.

یجب أن یشتمل اإلخطار أیًضا على عملیة محددة وجھة اتصال   اإلخطار معلومات عن حق العامل في التمثیل في االتحاد.

، بما في ذلك حقھ في حضور ممثل (OHA)ة مع الھیئة الصحیة في والیة أوریغون  لطلب اجتماع لمناقشة المراجعة اإلداری

من االتحاد خالل أي اجتماع نظًرا إلى أن العامل یعتقد أنھ قد یؤدي إلى إنھاء رقم المزود الخاص بالعامل، ومعلومات االتصال 

اختار، مسؤولیة السعي للحصول على تمثیل في تقع على عاتق العامل، إذا   الخاصة بمركز موارد األعضاء التابع لالتحاد.

ستتاح للعامل فرصة للتشاور مع ممثل االتحاد قبل االجتماع، ولكن ال ینبغي أن تتسبب ھذه المشاورات في تأخیر ال  االتحاد.

إرسال ) تشرع في  OHAیجب إخطار العامل بنتیجة المراجعة سواء أكانت الھیئة الصحیة في والیة أوریغون (  داعي لھ.

  إخطار إنھاء رقم المزود أم ال.

 

 ال ینطبق ھذا القسم على أي تحقیق جنائي ال یوفر االتحاد تمثیالً قانونیًا لھ.
  2021 مراجعة:
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 تأمین التقاعد  - 26المادة 
 

الخدمات ( لموظفي  الدولي  ) مصلحة مشتركة في ضمان حصول جمیع سكان والیة SEIUلدى والیة أوریغون واالتحاد 

 Oregon Savesبرنامج    2960أنشأ مشروع قانون مجلس النواب رقم    أوریغون على فرصة لالدخار من أجل تقاعد آمن.

Program  ،وھو وسیلة آلیة وعملیة وآمنة للعاملین في الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي ولمساعدي الرعایة الشخصیة ،

 لتوفیر األموال التي یكسبونھا من أجل التقاعد. 

 

(سیت المنزلیة  الرعایة  عمال  جمیع  تسجیل  (HCWsم  الشخصي  الدعم  الشخصیة  PSWs)/عمال  الرعایة  )/مساعدي 

)PCAs  الجدد تلقائیًا في برنامج (Oregon Saves Program  ) عن طریق  5بمساھمة تلقائیة بنسبة خمسة بالمائة (%

الرواتب. القیام    خصم  العمل  المستھلك/أصحاب  عن  نیابة  الوالیة  برنامج ستواصل  في  العمل  صاحب  بوظائف 

Oregon Saves Program.  وستواصل الوالیة اقتطاع الرواتب بالتعاون مع برنامجOregon Saves Program  

 ). APDوأنظمة الدفع الخاصة ببرنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات ( Public Partnerships (PPL)و
 2021 جدید:
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 ) ADAاإلقامة بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (أماكن  - 27المادة 
 

 ) المنزلیة  الرعایة  لعمال  (HCWsیحق  الشخصي  الدعم  ذوي PSWs)/عمال  األمریكیین  قانون  بموجب  سكن  طلب   (

 ).ADAاإلعاقات (

 ھناك نوعان من طلبات اإلقامة: 

1. ) اإلعاقات  ذوي  األمریكیین  قانون  بموجب  اإلقامة  الرعایة  )  ADAطلبات  عامل  یقدمھا  التي  بالخدمات  المتعلقة 

  المنزلیة أو عامل الدعم الشخصي أو مساعد الرعایة الشخصیة.

 ) المنزلیة  الرعایة  عامل  یقدمھا  التي  بالخدمات  مرتبًطا  اإلقامة  طلب  كان  الشخصي  HCWإذا  الدعم  )/عامل 

 )PSW ) الشخصیة  الرعایة  یج PCA)/مساعد  العمل،  المستھلك/صاحب  إلى  إلى  )  مباشرة  الطلب  تقدیم  ب 

إذا كان المستھلك/صاحب العمل ال یفھم كیفیة التقییم أو كیفیة توفیر اإلقامة أو إذا كان غیر قادر   المستھلك/صاحب العمل. 

) االتصال بكیان إدارة  PSW)/عامل الدعم الشخصي ( HCWعلى توفیر مكان لإلقامة، یجوز لعامل الرعایة المنزلیة ( 

وحدة   أو  ( الحالة  أوریغون  والیة  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  لدى  العمالء  إلى  OHCCعالقات  اإلحالة  وطلب   (

ال تملك الوالیة سلطة توفیر أماكن إقامة بموجب قانون األمریكیین   . Employer Resource Connectionبرنامج 

لمزید من   عمل القیام بذلك. ) نیابة عن المستھلك/أصحاب العمل أو مطالبة المستھلك/أصحاب ال ADAذوي اإلعاقات ( 

 ). OHCCالمعلومات، یرجى مراجعة دلیل مقدم الرعایة التابع لھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ( 

a. ) اإلعاقات  ذوي  األمریكیین  قانون  بموجب  اإلقامة  عامل  ADAطلب  یقدمھا  التي  بالخدمات  المتعلق   (

 الرعایة الشخصیة.  الرعایة المنزلیة أو عامل الدعم الشخصي أو مساعد 

a.   یجب على العامل التحدث إلى المستھلك أو صاحب العمل لدیھ حول طلبات اإلقامة الخاصة بھم لشرح

 حاجتھم والطلب منھم بوضوح واإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لدى المستھلك أو صاحب العمل. 

 

b. االتصال بكیان إدارة    إذا احتاج المستھلك أو صاحب العمل إلى مساعدة لفھم الطلب، یجوز للعامل

) لطلب  OHCCالحالة أو وحدة عالقات العمالء لدى ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

برنامج   إلى  برنامج   . Employer Resource Connectionاإلحالة  لمستشار  یمكن 

Employer Resource Connection    العمل لمراجعة المستھلك أو صاحب  العمل مع 

 طلب العامل وتقدیم التوجیھ.

 

  ) المرتبطة بوظائف صاحب العمل.ADAطلبات اإلقامة بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات ( .2

اإلعاقات ( األمریكیین ذوي  قانون  اإلقامة بموجب  التي توفرھا ADAإذا كانت  العمل  ) ترتبط بوظائف صاحب 

أوریغون  والیة  في  المنزلیة  الرعایة  ھیئة  لدى  العمالء  عالقات  وحدة  إلى  مباشرةً  الطلب  تقدیم  یجب  الوالیة، 

)OHCC.(  التي الوظیفیة أو األشیاء  العمال على فھم واجباتھم  التي تساعد  العمل ھي األشیاء  وظائف صاحب 

نات االعتماد، وطلب مواد العامل أو التدریب على  تشمل األمثلة تجدید بیا  یحتاجون إلى القیام بھا لمواصلة العمل.

للتدریبات. لغة اإلشارة  التدریب)، وطلب مترجمي  الخدمة، وأدلة  المھام، واتفاقات   أوراق مطبوعة كبیرة (قوائم 

 ) المرتبط بوظائف صاحب العمل.ADAطلب اإلقامة بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (
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I.  إل العمال تقدیم طلب  المنزلیة في والیة یجب على  الرعایة  العمالء لدى ھیئة  ى وحدة عالقات 

 ). OHCCأوریغون (

II. ) سوف تقر ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغونOHCC كتابیًا بجمیع طلبات اإلقامة في (

 ) أیام تقویمیة من استالمھا.7غضون سبعة (

 

 ) معلومات حول كیفیة تقدیم الطلبات التالیة: OHCCالمنزلیة في والیة أوریغون ( یتضمن دلیل مقدم الرعایة التابع لھیئة الرعایة  

a. ) اإلقامة بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقاتADA ( 

b. اإلقامة المتعلقة بوظائف صاحب العمل  
 2021 جدید:
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عمال الرعایة المنزلیة، وعمال الدعم الشخصي،  -خطاب االتفاق  
 الحكومي والتوظیف (المزودون) الشخصیة الرعایة ومساعدو

 
) نیابة عن قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

 ویُشار إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان".

 

أن   الحالة  إدارة  كیان  موظف  أو  الوالیة  لموظف  یمكن  ال  متى  ستحدد  التي  العامة  القواعد  عملیة وضع  اإلدارة  ستجري 

 مزوًدا. یكون

 

 . 2022یولیو  1ستكمل اإلدارة عملیة وضع القواعد بحلول  
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 تواریخ إتمام إجراءات دفع األجور -التفاق  خطاب ا
 

) نیابة عن قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

 إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان". ویُشار

 

من تنفیذ نظام    2اتفق الطرفان على التفاوض بشأن التحسینات المدخلة على الجدول الزمني لكشوف المرتبات في المرحلة  

OR PTC DCI    االتفاق (  -ومن خالل "خطاب  المزود  وقت  تسجیل  نظام  المنزلیة  PTCتنفیذ  الرعایة  في  للعاملین   (

 )." CEPالدفع الخاص بالمزود الُمعیّن من العمیل ( ومساعدي الرعایة الشخصیة الذین یقبضون من خالل نظام

 

عندما یبدأ الطرفان ھذه المفاوضات، یجب أن تكون نیتھما التفاوض بشأن تواریخ إتمام إجراءات دفع األجور إلى جمیع أنواع  

الشخصي   الدعم  ذلك عمال  بما في  تواریخ  (PSWs)المزودین،  تغییر  یتمثل في  الذي  لتحقیق ھدف صریح وھو  إتمام  ، 

إجراءات دفع األجور إلى یوم العمل السابق عندما یُصادف التاریخ عطلة نھایة األسبوع أو عطلة رسمیة؛ حیث تكون مكاتب  

 ) مغلقة. CMEكیان إدارة الحالة (
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 العطالت  -خطاب االتفاق  
 

إلنسانیة في والیة أوریغون ) نیابة عن قسم الخدمات ا DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

 ویُشار إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان".

 

في عطالت معینة، على النحو المحدد والمتفاوض   یتقاسم الطرفان مصلحة مشتركة أال وھي تحقیق فائدة للعمال الذین یعملون

 اتفق الطرفان على اآلتي: علیھ من قبل الطرفین، في فترة السنتین المقبلة.

 

 ، ستُعد األیام التالیة عطالت: 2023ینایر  1ابتداًء من  .1

a. 4 یولیو 

b.  عید الشكر 

c. یوم عید المیالد 

 

2. ) ونصف  مرة  بمقدار  العمال  أجور  تُدفع  أن  (½)    1یجب  ثماني  إلى  تصل  عمل  8لمدة  ساعات   (

 عطلة.  یوم أي في

 

 ) ساعات وفقًا لمعدل األجر العادي للمزود.8یجب دفع مقابل عن وقت العمل الذي یتجاوز الثماني ( .3

 

 . 24وسیُدفع أجر العطلة وفقًا لجدول العمل اإلضافي نفسھ، على النحو المحدد في المادة   .4
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 الخدمات الُمحّسنة/االستثنائیة  -صي عمال الدعم الشخ -خطاب االتفاق  

 

) نیابة عن ھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة (LOAُحرر خطاب االتفاق (

)OHCC("الوكالتان") و (SEIU Local 503  .("الطرفین أو الطرفان") ("االتحاد") ویُشار إلیھما مجتمعین باسم 
 

) تنسیق االتصاالت المتعلقة باالنتقال إلى أداة تقییم واحدة (تقییم احتیاجات والیة أوریغون  1الغرض من ھذه االتفاقیة ھو  

(ONA)    ،مواءمة أجر خدمات األطفال المنزلیة ) و2، والتي ستحدد أھلیة المستھلك للحصول على خدمات ُمحّسنة واستثنائیة

) على النحو المبین في  PSW) مع األجر بالساعة أو المعدل الُمحّسن أو االستثنائي لعامل الدعم الشخصي (CIISالمكثفة (

 . 14.2المادة 
 

  اتفق الطرفان على ما یلي: 
احتیاجات وال .1 تقییم  بتنفیذ  المتعلقة  االتصاالت  في  النظر  الطرفین  (یجب على كال  أوریغون  ) ONAیة 

 لیكون ھو عامل التحدید الوحید الستحقاق المستھلك لألھلیة الُمحّسنة أو االستثنائیة.
 

) أھلیة  ONA) للمستھلك، سیحدد تقییم احتیاجات والیة أوریغون (ISPعند تجدید خطة الدعم الفردي ( .2

 المستھلك لالحتیاجات الُمحّسنة أو االستثنائیة. 
 

) من قبل كال الطرفین CIISیرات في معدل أجور خدمات األطفال المنزلیة المكثفة (سیتم النظر في التغی .3

المكثفة ( المنزلیة  أجل مواءمة معدل أجر خدمات األطفال  الُمحّسنة CIISمن  المعدالت األساسیة  ) مع 

لمنزلیة واالستثنائیة طالما أن المواَءمة ال تسبب خفًضا في األجور ألي مزود حالي ضمن خدمات األطفال ا 

 ).CIISالمكثفة (
 

 . أشھر على األقل بوصفھ أداة تقییم واحدة   6) بـ  ONAیبدأ التفاوض قبل عمل تقییم احتیاجات والیة أوریغون (  .4
 

  ، ما لم یتم تمدیدھا بموجب اتفاق متبادل.2023یونیو  30تنتھي صالحیة ھذه االتفاقیة في  
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للزیارات من أجل عمال الدعم اإلثبات اإللكتروني  -خطاب االتفاق  
 ) DDالنمائیة ( اإلعاقات ذوي خدمات ضمن )PSWs( الشخصي

 
، وھیئة  (DHS)) نیابة عن إدارة الخدمات اإلنسانیة  DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة (LOAُحرر خطاب االتفاق (

یُشار إلیھم مجتمعین   ("االتحاد").  SEIU Local 503) ("صاحب العمل")، وOHCCالرعایة المنزلیة في والیة أوریغون (

 في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان". 

 

 الغرض: 

) للزیارات  اإللكتروني  اإلثبات  نظام  بتنفیذ  یتعلق  فیما  الطرفین  بین  االتفاقات  تحدید  االتفاقیة ھو  ھذه  ) EVVالغرض من 

 ).DDالنمائیة (  المفروض اتحادیًا على عمال الدعم الشخصي لذوي اإلعاقات

 

 االتفاقیة:

1. ) اإلنسانیة  الخدمات  إدارة  الخدمات ومزودیھا.DHSتلتزم  یتلقون  الذین  األشخاص  باحترام خصوصیة  سیقوم    ) 

 النظام بالتقاط البیانات الالزمة فقط لتلبیة متطلبات قانون العالج: 

 

a.  اسم العامل 

b.  الخدمات التي یتلقاھا الفرد 

c. نوع الخدمة 

d.  الخدمة تاریخ 

e.  وقت بدء الخدمة وانتھائھا 

f.  .موقع الخدمة عند وقت بدء الخدمة وانتھائھا 

 

 لن تُسجل أي معلومات أخرى تتعلق بالموقع الجغرافي.  لن یُسجل الموقع إال عندما تبدأ الخدمات وتنتھي. .2

 

3. ) للزیارات  اإللكتروني  اإلثبات  نظام  الستخدام  استثناءات  عمال  EVVتُمنح  من  عامل  أي  إلى  الدعم  ) 

 ) الذي: PSWs( الشخصي

 

a.  .لیس لدیھ ھاتف ذكي أو جھاز لوحي متصل باإلنترنت 

b.  .یقدم الخدمات في منطقة من مناطق الوالیة من دون إشارة استقبال 

c.   ال یتحدث اللغة اإلنجلیزیة كلغة أساسیة وھو ما یمثل عائقًا أمامھ عند استخدامھ نظام اإلثبات اإللكتروني

 ). EVVللزیارات (
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أقصاه   .4 موعد  نظام  2019أكتوبر    31وفي  تحدیث  سیتم   ،eXPRS   اإلثبات نظام  الستثناءات  خیارات  لیشمل 

) تقدیم طلب إلى كیان إدارة الحالة  PSWs؛ حیث یمكن لعاملي الدعم الشخصي ((EVV)اإللكتروني للزیارات  

)CME.وإلى أن تصبح عملیة االستثناء ھذه متاحة في نظام   ) وتحدید سبب حاجتھم إلى استثناءeXPRS  یجوز ،

 على موقع سطح المكتب.  eXPRS) إدخال وقتھم على نظام PSWsأن یواصل عاملو الدعم الشخصي (

 

) استثناء معتمد أو یستخدموا نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات PSWsیجب أن یكون لدى عاملي الدعم الشخصي ( .5

)EVV 2020أبریل   1) بحلول. 

 

) الذین ال یرغبون في جمع بیاناتھم  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsلن یُطلب من عمال الرعایة المنزلیة ( .6

في حالة جمع البیانات المتعلقة بالقیاسات الحیویة، فسیتم تزوید العمال بوثائق   المتعلقة بالقیاسات الحیویة القیام بذلك.

یجب أن یكون العمال قادرین على طلب حذف البیانات المتعلقة بالقیاسات   تحلیلھا.واضحة حول كیفیة ووقت جمعھا و

 الحیویة من النظام. 

 

) الذین ال یرغبون في استخدام  PSWs)/عمال الدعم الشخصي (HCWsلن یُطلب من عمال الرعایة المنزلیة ( .7

یجب على الوالیة   ) القیام بذلك. EVVرات (آلیات اإلبالغ الصوتیة والمرئیة من خالل نظام اإلثبات اإللكتروني للزیا

أن تُعلن ھذا الحق للعمال بوضوح، باإلضافة إلى إبالغھم بكیفیة ووقت تسجیل نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات 

)EVV.للبیانات الصوتیة والمرئیة في حالة إتاحة ھذا النظام واختیار العامل استخدام طریقة جمع البیانات ھذه ( 

 

) من إضافة الساعات المفقودة و/أو ضبط الساعات غیر الصحیحة بعد اكتمال  PCAمال الدعم الشخصي ( سیتمكن ع .8

 الوردیة عن طریق تسجیل الدخول إلى إصدار سطح المكتب.

 

لن تقوم الوالیة بجمع البیانات المتعلقة بالقیاسات الحیویة أو المتعلقة بالموقع الجغرافي، ولن تقوم بجمع البیانات التي  .9

یمكن استخدامھا للتدخل في األنشطة المحمیة دستوریًا، ما لم تخدم غرًضا محدًدا ومتمیًزا ال یمكن تحقیقھ بطریقة 

 أخرى ویضیف قیمة واضحة إلى المستھلك والعامل.

 

الجوال  ) عبر  EVVلن تتم إعادة استخدام البیانات التي تم جمعھا عن طریق نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات ( .10

ال یؤثر ذلك في مسؤولیة الوالیة في    من قبل جھات خارجیة، بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء التجاریون.

 حقوق االتحاد.  - 7مشاركة المعلومات الموضحة في المادة 
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الEVVلن تتم إتاحة البیانات التي تم جمعھا بواسطة نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات ( .11 قانون دون ) عند إنفاذ 

 یمكن استخدام البیانات أثناء أي عملیات تدقیق محلیة أو حكومیة أو اتحادیة. مذكرات.

 

عبئًا ال   eXPRS) عبر الجوال والمخصص لنظام السداد  EVVلن یفرض نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات ( .12

إذا تم إصدار إرشادات فیدرالیة إضافیة بخصوص نظام اإلثبات اإللكتروني    داعي لھ على المزودین أو المستھلكین.

بأھلیتھ    243.698 (ORS)، یحتفظ االتحاد بموجب النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون  (EVV)للزیارات  

یجب على الوالیة إخطار االتحاد كتابیًا فوًرا عند تسلم أي   ادات. القانونیة في التفاوض حول تأثیر أّي من ھذه اإلرش

) الذي یؤثر بشكل مباشر  EVVإرشادات فیدرالیة جدیدة و/أو إضافیة بخصوص نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات (

 في العامل. 

 

اإلثبات .13 نظام  تنفیذ  خالل  والتدریب  الدعم  إلى  للوصول  للعمال  ساخنًا  خًطا  الدولة  اإللكتروني   ستوفر 

 ). EVV( للزیارات

 

اإللكتروني  .14 اإلثبات  نظام  بموجب  مطلوبة  إضافیة  برامج  أو  أجھزة  أو  معدات  أي  مقابل  الوالیة  ستدفع 

 ). EVV( للزیارات

 

الدعم الشخصي ( .15 إلى عمال  التي یتم إرسالھا  الوالیة  الواردة من  بكافة االتصاالت  )  PSWsسیتم إبالغ االتحاد 

یتلقى االتحاد نسخة من اإلبالغ قبل إرسالھ إلى عمال الدعم    ).EVVاإلثبات اإللكتروني للزیارات (بخصوص نظام  

 ). PSWsالشخصي (

 
16. ) للزیارات  اإللكتروني  اإلثبات  لنظام  االمتثال  خیارات  الوالیة  أضافت  الشخصي  EVVإذا  الدعم  عمال  إلى   (

)PSWsاإلثبات اإللكتروني للزیارات (  ) الستخدامھا أو قامت بتغییر أّيٍ من متطلبات نظامEVV التي من شأنھا (

من    4، القسم  4أن تؤثر على المزود، یجب على الطرفین الدخول في مفاوضات باتباع اإلجراء الوارد في المادة  

 اتفاقیة المفاوضة الجماعیة. 
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المنزلیة ومساعدي ) للعاملین في الرعایة PTCتنفیذ نظام تسجیل وقت المزود ( -خطاب االتفاق  
 )CEPالذین یتقاضون من خالل نظام الدفع الخاص بالمزود الُمعیّن من العمیل ( الشخصیة الرعایة

 

الخدمات   إدارة  وتمثلھا  أوریغون،  والیة  بین  وذلك  أوریغون،  لوالیة  المنقّح  األساسي  النظام  طبقًا ألحكام  االتفاقیة  ُحررت 

، ویُشار إلیھم الحقًا منفردین باسم "صاحب العمل"، (OHCC)یة في والیة أوریغون  ، وھیئة الرعایة المنزل(DAS)اإلداریة  

، ویُشار إلیھ  Local 503، OPEU، الكائن في  (SEIU)ومجتمعین باسم "الوالیة"، واالتحاد الدولي لموظفي الخدمات  

 طرفان". الحقًا منفرًدا باسم "االتحاد"، ویُشار إلیھم الحقًا جمیعًا باسم " الطرفین أو ال

 

 الغرض: 

) بخصوص OR PTC DCIتھدف ھذه االتفاقیة إلى تحدید المصالح المشتركة للطرفین فیما یتعلق بتنفیذ النظام الجدید (

من أجل عمال الرعایة المنزلیة    Direct Care Innovationsتسجیل وقت المزود في والیة أوریغون والصادر عن شركة  

) وتوضیح اتفاق CEPإلیھم الرواتب من خالل نظام دفع المزود الُمعیّن من العمیل ( ومساعدي الرعایة الشخصیة ممن تدفع

) نظام  تنفیذ  بشأن  (  ).OR PTC DCIالطرفین  االتفاق  نظام LOAوتحقیقًا ألغراض خطاب  یشمل  أن  یجب  الماثل،   (

)OR PTC DCI) أي نظام تطبقھ الوالیة كنظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات (EVV.(   

 

 االتفاقیة:

) من أجل عمال الرعایة المنزلیة  PTC"تنفیذ نظام تسجیل وقت المزود (  - ) السابق  LOAوفقًا لما ورد في خطاب االتفاق (

، یتم تحدید نطاق  CEP) "وعمال الدعم الشخصي الذین یتقاضون من خالل نظام الدفع الخاص بالمزود الُمعیّن من العمیل ( 

 ) ھذا على النحو التالي (ما لم یتفق الطرفان على التفاوض بشأن المسائل اإلضافیة): LOAالتفاوض بشأن خطاب االتفاق ( 

 

 إدخال تحسینات على الجداول الزمنیة لكشوف المرتبات: 

، سیظل موظفو المكتب المحلي مطالبین بإدخال تواریخ وأوقات عمل  (OR PTC DCI)تحقیقًا لغرض التنفیذ المبدئي لنظام  

) ومساعدو الرعایة الشخصیة  HCWs(  – ) (عمال الرعایة المنزلیة  CEPیدویًا في نظام المزود الُمعیّن من العمیل (كل مزود  

PCAs. .120وقبل    لذلك، سیظل الجدول الزمني لكشوف المرتبات على النحو المبیَّن في اتفاقیة المفاوضة الجماعیة الحالیة  

) LOA، أیھما أسبق، یجب على الطرفین التفاوض بشأن خطاب االتفاق (2022ر  أكتوب  1أو بحلول    2یوًما من تنفیذ المرحلة  

  الجدید لالتفاق على أي تحسینات على الجدول الزمني لكشوف المرتبات.

 

  البیانات التي یتعین جمعھا وكیفیة استخدامھا:

 ذین یتلقون الخدمات ومزودیھا.) باحترام خصوصیة األشخاص الODHSیلتزم قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون (

العمیل ( الُمعیّن من  المزود  للقیام بالسداد من خالل نظام دفع  البیانات الالزمة فقط  النظام إال  ) ولالمتثال CEPلن یسجل 

 تھي.لن یُسجل الموقع إال عندما تبدأ الخدمات وتن ).EVVللمتطلبات الفیدرالیة المتعلقة بنظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات (

  لن تُسجل أي معلومات أخرى تتعلق بالموقع الجغرافي.
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وإذا أصبح ھذا إلزاًما قانونیًا، یوافق الطرفان على    ) بجمع بیانات تتعلق بالقیاسات الحیویة.OR PTC DCلن یقوم نظام (

 یوًما بعد إعالن التفویض القانوني. 90االجتماع والمناقشة في موعد أقصاه 

 
 دام البیانات التي تم جمعھا من قبل جھات خارجیة، بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء التجاریون.لن تتم إعادة استخ

 حقوق االتحاد.  - 7یؤثر ذلك في مسؤولیة الوالیة في مشاركة المعلومات الموضحة في المادة  ال

 

) وفقًا لما یقتضیھ القانون OR PTC DCI) بإصدار بیانات (APDسیقوم برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (

یمكن استخدام البیانات أثناء أي عملیات تدقیق محلیة أو حكومیة أو فیدرالیة ویجب أن تتبع الجدول الزمني لحفظ   فحسب.

 . Medicaid (CMS)وخدمات  Medicareالسجالت كما ھو مطلوب من قبل مراكز 

 

 ت التي یتم تقدیمھا: سیُجرى تسجیل عناصر البیانات التالیة المتعلقة بالخدما

a.  تاریخ الخدمة 

b.  بدء وقت الخدمة وانتھاؤه 

c. ) موقع الخدمة عند بدء الخدمة أو انتھائھا (وسیتم التحقق من ذلك عبر نظام التموضع العالميGPS لتطبیق الھاتف (

، ومن خالل استخدام الھاتف  (OR PTC DCIلنظام (  Fobلخیار بوابة الویب/جھاز  fobالمحمول، ورمز جھاز  

 ) (OR PTC DCIاألرضي للمستھلك بالنسبة إلى خیار الھاتف األرضي لنظام 

d.  المستھلك الذي یتلقى الخدمات 

e. المزود الذي یقدم الخدمات 

f. نوع الخدمة 

للمز متاحة/الزمة  ستكون  التالیة  البیانات  فإن  الحالیة،  النظم  من  ستصدر  المطلوبة  البیانات  معظم  أن  حین  ودین  في 

 النظام: في لتحدیثھا

a.  التي سیستخدمھا النظام لیُعرض باللغة المفضلة (عند وجود مثل ھذا اإلصدار) -تفضیالت اللغة 

b.  إلشعارات النظام وتسجیل الدخول -البرید اإللكتروني 

c.  للرسائل النصیة  -رقم الھاتف 

 

 البیانات المطلوبة للملف التعریفي للمزود: 

a.  (مطلوب) االسم األول 

b.  (مطلوب) االسم األخیر 

c.  (مطلوب) العنوان 

d.  (اختیاري) 2سطر العنوان 

e.  (مطلوب) المدینة، والوالیة، والرمز البریدي 

f.  (مطلوب) الدولة 
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g.  (مطلوب) المنطقة الزمنیة 

h.  (مطلوب) الھاتف 

i.  (مطلوب) البرید اإللكتروني 

j.  (مطلوب) تاریخ المیالد 

k. ) رقم الضمان االجتماعيSSNلضمان االجتماعي () والتحقق من رقم اSSN (مطلوب) ( 

l.  رقم المزود 

m.  المعّرف الفرید 

 

) من إضافة الساعات المفقودة و/أو ضبط  PCAs) ومساعدو الرعایة الشخصیة (HCWsسیتمكن عمال الرعایة المنزلیة ( 

 ساعات اإلدخال غیر الصحیحة بعد اكتمال المناوبة عن طریق تسجیل الدخول إلى بوابة الویب.

 

 استخدام النظام الجدید: معاییر 

) من استیعاب المزودین بمستویات الوصول إلى التكنولوجیا المختلفة (على النحو المبین  OR PTC DCIسیتمكن نظام (

) أو أكثر من خیارات  1یجب أن یتمكن جمیع المزودین من استخدام خیار واحد ( أدناه تحت عنوان "خیارات االمتثال)".

، أو في أي ظروف استثنائیة أخرى خارجة  (OR PTC DCI)عند فشل نظام   بات قانون العالج.االمتثال التي تفي بمتطل

أو من دون    FOBعن سیطرة المزود، یجوز للمزود إرسال البیانات من خالل بوابة الویب في وقت الحق باستخدام رموز  

)  CMEsي اإلعاقات/كیانات إدارة الحالة (لضمان الدفع في الوقت المناسب، ستقوم إدارة المسنین واألشخاص ذو  استخدامھا.

المسنین واألشخاص ذوي   بمعالجة الوقت المقدم بشكل یومي. في حاالت االنقطاع الكبیرة لخدمة النظام، سیتعاون برنامج 

 ) SEIU) مع االتحاد في التخطیط للتعامل مع ھذا االنقطاع، وسیتم إخطار االتحاد الدولي لموظفي الخدمات (APDاإلعاقات (

 والعاملین بطریقة إرسال وقتھم.

 

وأجھزة حواسیب لبرنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (قد تشمل األجھزة اللوحیة أو أجھزة   Wi-Fiسیتم توفیر شبكة  

iPad  ) أو غیرھا من األجھزة التكنولوجیة) في حالة عمل جیدة في مكاتب برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقاتAPD  (

و النوع  المحلیة  من  المحلیة  المسنین  (  Bوكالة  المنزلیة  الرعایة  لعمال  الشخصیة  HCWsللسماح  الرعایة  ومساعدي   (

)PCAs  بإدخال المعلومات في جھاز (fob    أو إدخال تصحیحات الوقت للحاالت التي ال یتمكن فیھا المزود من الوصول إلى

 بوابة الویب من خالل أجھزتھ الشخصیة. 

 

) على األقل وجھاز احتیاطي في كل مكتب من المكاتب المذكورة أعاله 1الوالیة توفیر جھاز حاسوب واحد (ستكفل   •

ستتعاون الوالیة واالتحاد، في الوقت المناسب، بشأن عدد األجھزة الالزمة في كل مكتب    .2021سبتمبر  15بحلول  

  استناًدا إلى احتیاجات المزودین.
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ال • أن توفر مكاتب برنامج  اإلعاقات (یجب  المحلیة من APDمسنین واألشخاص ذوي  المسنین  المحلیة ووكالة   (

 ).PCA)/مساعدي الرعایة الشخصیة (HCWمساعدة حاسوبیة أساسیة محدودة لعمال الرعایة المنزلیة (  B النوع

 د. وفیما یتعلق بالدعم المتصل ببوابة الویب نفسھا، سیُحال العامل إلى خط خدمة العمالء التابع للمورّ 

)/مساعدي  HCWیجب أن تتوفر نسخة من إجراءات التشغیل القیاسیة (أي دلیل التعلیمات) لعمال الرعایة المنزلیة ( •

 ) للرجوع إلیھا في مراكز أجھزة الحواسیب. PCAالرعایة الشخصیة (

ذ • واألشخاص  المسنین  برنامج  مكاتب  جمیع  في  ومجانیة  متاحة  اإلدخال  بیانات  طباعة/نسخ  تكون  أن  وي  یجب 

  .B) المحلیة ووكالة المسنین المحلیة من النوع APDاإلعاقات (

o ) یجب أن یحصل عمال الرعایة المنزلیةHCW  مساعدو الرعایة الشخصیة/((PCAs) الذین یستخدمون ،

) المحلي ووكالة المسنین  APDأجھزة تقنیة متوفرة في مكتب برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات (

، مختومة  (OR PTC DCI)إلدخال وقتھم، على نسخة مطبوعة من طباعة الشاشة    B  المحلیة من النوع

 بالتاریخ، عند الطلب. 

o  .ستتوفر التعلیمات الخاصة باستخدام خیار شاشة الطباعة مع دلیل التعلیمات 

 

 التدریب:

) للمزودین  OR PTC DCI) توفیر خطط التدریب لنظام (ODHSیجب على قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون (

یحتفظ االتحاد بحقھ بموجب النظام األساسي المنقّح   .2021یونیو    1ومشاركة الخطط وجمیع مواد التدریب مع االتحاد بحلول  

   في التفاوض بشأن نتائج التدریبات.  243.698 (ORS)لوالیة أوریغون 

 

a. ) أوریغون  في والیة  اإلنسانیة  الخدمات  قسم  عاODHSسیوفر  توجیًھا  قبل ستین )  والنظام  للعملیة  المستوى  لي 

یجب أن یشتمل التوجیھ على   ) یوًما قبل التنفیذ على مستوى الوالیة.90) یوًما من اإلصدار التجریبي وتسعین (60(

) من البدایة حتى النھایة" وھو ما ستتم مراجعتھ مع االتحاد في لجنة العمل التوجیھیة بشأن نظام  TG"دلیل تدریب (

)/مساعدي الرعایة الشخصیة  HCW، وتوفیره بناًء على طلب عمال الرعایة المنزلیة ((PTC)المزّود    تسجیل وقت

)PCA وستتم إتاحتھ عبر اإلنترنت في موقع ویب (PTC DCI. 

b. ) سیوفر قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغونODHS) یوًما 30) بعد ذلك فرًصا تعلیمیة مفصلة قبل ثالثین (

 اإلصدار التجریبي والتنفیذ على مستوى الوالیة.من 

c. ) القیاسیة  التشغیل  التدریب وإجراءات  االفتراضیة بخصوص  التوجیھات  (SOPستتوفر  التدریب  ودلیل   (TG (

) المنزلیة  الرعایة  (HCWsلعمال  الشخصیة  الرعایة  األقل: PCAs) ومساعدي  التالیة على  باللغات  الصینیة  ) 

كما ستتوفر أیًضا مواد التدریب المكتوبة ودلیل   والتقلیدیة، واإلنجلیزیة، والروسیة، واإلسبانیة، والفیتنامیة.المبسطة  

)/مساعدي  HCW" باللغتین العربیة والصومالیة ولغات أخرى بناًء على طلب عمال الرعایة المنزلیة (TGالتدریب " 

  ).PCAالرعایة الشخصیة (
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وفر الوالیة، من خالل الموّرد، خط ھاتف لخدمة العمالء على مدار الساعة طوال أیام األسبوع وعنوان  باإلضافة إلى التوجیھ، ست

، وسیكونون متاحین إلدخال الوقت  (OR PTC DCI)برید إلكتروني للعمال الذین یحتاجون إلى مساعدة فنیة عند استخدام نظام  

 العطالت الفیدرالیة والعطالت الخاصة بالوالیة محدوًدا.خالل    ) OR PTC DCIیدوًیا إذا كان الوصول إلى نظام (

 

  الجدول الزمني:

  یُجرى حالیًا تخطیط النظام وتصمیمھ بخصوص آخر جدول زمني منشور لكشوف المرتبات.

 

  خیارات االمتثال:

 تم إدراجھا حسب أفضل المعاییر التي تفي باللوائح الفیدرالیة. 

a.   سیكون تطبیق نظام (  –تطبیق الھاتف المحمولOR PTC DCI  الخاص بالھاتف المحمول ھو طریقتنا المفضلة (

 لالمتثال لدقة المعلومات وسھولة استخدامھا

b.   خیار الھاتف األرضي لنظام (OR PTC DCI)–    1-800یعد االتصال من الھاتف األرضي للمستھلك على رقم  

 لخاص بك عبر نظام آلي ھو الخیار الثانوي) لتسجیل وقت الدخول والخروج اOR PTC DCIمن أجل نظام (

c.   بوابة الویب/جھازFob  ) من أجل نظامOR PTC DCI  (–    لمن لیست لدیھم إمكانیة الوصول إلى جھاز یدعم الویب

  ونظًرا إلى أن المستھلك ال یمتلك ھاتفًا أرضیًا، سیتم إصدار جھاز صغیر، مثل جھاز فتح األبواب عن بُعد لصالح المستھلك. 

یستخدم المزود رمًزا عند إدخال وقت الدخول والخروج عبر    بإنشاء رمز خاص لتسجیل وقت الدخول والخروج.   fobیقوم  

من قبل المزود إلى بوابة الویب من خالل جھاز الحاسوب    Fobیتم تحمیل معلومات    ).OR PTC DCIبوابة الویب لنظام (

) المحلي أو وكالة المسنین المحلیة  APDاص ذوي اإلعاقات ( الشخصي الخاص بھ/بھا أو في مكتب برنامج المسنین واألشخ

 جھاز حاسوب لھذا الغرض. /Fi-Wiحیث یتم توفیر الوصول إلى شبكة  Bمن النوع 

 

لكل مستھلك   FOBلن تطلب الوالیة من المزودین استخدام تطبیقات الھاتف المحمول وستضمن توفیر إما خط أرضي أو  

  كما ستوفر الوالیة معلومات للمستھلكین حول برامج المساعدة الھاتفیة الفیدرالیة والحكومیة. عند عدم توفر ھاتف محمول.

 

، یحتفظ االتحاد بحقھ بموجب (EVV)وص نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات إذا تم إصدار إرشادات فیدرالیة إضافیة بخص

  في التفاوض حول تأثیر أّي من ھذه اإلرشادات.  243.698 (ORS)النظام األساسي المنقّح لوالیة أوریغون 

 

رشادات فیدرالیة جدیدة  عند استالم أي إ ) یوًما تقویمیًا14یجب على الوالیة إخطار االتحاد كتابیًا في غضون أربعة عشر (

 ) الذي یؤثر بشكل مباشر في العامل.EVVو/أو إضافیة بخصوص نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات (

 

) ومساعدي HCWsسیتم إبالغ االتحاد بكافة االتصاالت الواردة من الوالیة التي یتم إرسالھا إلى عمال الرعایة المنزلیة (

یتلقى االتحاد نسخة من اإلبالغ قبل  ).EVVبخصوص نظام اإلثبات اإللكتروني للزیارات ()  PCAsالرعایة الشخصیة (

 إرسالھ إلى العمال. 
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 إعادة تصمیم أنظمة كشوف المرتبات والتعویضات (العالوات)  –خطاب االتفاق 
 

) نیابة عن قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

 ویُشار إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان".

 

ناقش   تنفیذ خطة تعویض تقدم مساًرا مھنیًا وتعّزز استدامة القوى العاملة.  یتقاسم الطرفان المصلحة المشتركة المتمثلة في

الطرفان واتفقا على ضرورة تعزیز أنظمة المعلومات الخاصة بمعالجة مدفوعات الخدمة وتقدیمھا قبل تنفیذ الھیكل الجدید 

 وبناًء علیھ، اتفق الطرفان على ما یلي:  للرواتب.

 

) جھود  OHA) والھیئة الصحیة في والیة أوریغون (ODHSاإلنسانیة في والیة أوریغون (یواصل قسم الخدمات  .1

التحدیث الرامیة إلى استبدال أنظمتھما القدیمة، بما في ذلك نظام (نظم) كشوف المرتبات الحالي وتطویر رقم مزود  

  شامل، ما سیمكن من تحقیق المرونة لتعزیز ھیكل الرواتب.
 

، ستبدأ الوالیة في تنفیذ نظام العالوات التي ستعتمد على عدد األشھر 2025إلى   2023لّسنتین واعتباًرا من فترة ا .2

   التي یمتلك فیھا المزود رقم مزود ساریًا وقد قام بإرسال مطالبات للعمل.

 
 ھ. ) شھًرا تراكمیًا یكون فیھ لدى المزود رقم مزود ساٍر ویقدم مطالبة ب12سیتم قبض كل عالوة كل اثني عشر ( .3

عندما یواجھ المزود انقطاًعا في الخدمة، سیبدأ التراكم الشھري عند العالوة األولى عند إعادة رقم المزود من اإلنھاء 

  ) شھًرا.12أو إذا كان رقم المزود غیر ساٍر ألكثر من اثني عشر (

 
  یتفق الطرفان على خالف ذلك.أو بعده ما لم    2024ینایر    1سیحّل تاریخ التنفیذ المتوقع مع العالوات المستحقة في   .4

 

ألشھر    2024ستحّل مراجعة العالوة األولى في ینایر   ستكون ھناك فترتان للمراجعة لكل سنة تقویمیة في ینایر ویولیو.

) شھًرا من العمل التراكمي، حیث 12وسیتم الحصول على زیادات في العالوات لكل اثني عشر (  . 2023العمل في عام  

 العمل.  یجب أن یكون ھذا استحقاقًا متداوالً یسمح للمزودین بتجمیع أشھر یولیو من كل عام.  1ینایر و  1النتائج في  یتم تقییم  

 

  فعلى سبیل المثال:

 

على زیادة عالوة اعتباًرا من الفترة    2023) شھًرا في عام 12یجب أن یحصل المزود الذي یعمل طوال االثني عشر (

  .2024تبدأ في ینایر األولى لدفع الرواتب التي 
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على زیادة عالوة في الفترة األولى لدفع الرواتب   2023) شھًرا في عام  11لن یحصل المزود الذي یعمل لمدة أحد عشر (

، یجب 2024یولیو    1وفترة المراجعة التالیة في   2024ینایر    1) أشھر بین  6وإذا عمل لمدة ستة ( .2024في ینایر  

لدیھ سبعة عشر   یولیو  أن یكون  تبدأ في  التي  األولى  الدفع  لفترة    2024شھًرا متراكًما وسیحصل على زیادة عالوة 

 ) أشھر متراكمة.5وسیتبقى لدیھ خمسة (

 

سیتم تحدید تفاصیل  التي تخلفھا.  2023یتفق الطرفان على التفاوض بشأن إعداد نظام عالوة للمزودین خالل مفاوضات  

یتفق الطرفان على   وات والفاصل الزمني بین العالوات من خالل ھذه المفاوضات.نظام العالوات بما في ذلك عدد العال

) ھذا ولكنھما یدركان أیًضا إمكانیة حدوث بعض التعدیالت بسبب تحدیث  LOAالنظام الموضح في خطاب االتفاق (

  األنظمة القدیمة.
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الشخصي، عمال الرعایة المنزلیة، وعمال الدعم  -خطاب االتفاق  
 الحكومي والتوظیف (المزودون) الشخصیة الرعایة ومساعدو

 

) نیابة عن قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

 ویُشار إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان".

 

 ستجري اإلدارة عملیة وضع القواعد العامة التي ستحدد متى ال یمكن لموظف الوالیة أو موظف كیان إدارة الحالة أن یكون مزوًدا.

 

 . 2022یولیو  1ستكمل اإلدارة عملیة وضع القواعد بحلول  
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  األجر التقدیري أثناء الجوائح "بدالت المھام الخطرة" -خطاب االتفاق  
 

) نیابة عن قسم الخدمات اإلنسانیة في والیة أوریغون DAS) ھذا بین إدارة الخدمات اإلداریة ( LOAُحرر خطاب االتفاق (

(ODHS)) وھیئة الرعایة المنزلیة في والیة أوریغون ،OHCC("صاحب العمل")، و (SEIU Local 503   ("االتحاد")

  ویُشار إلیھم مجتمعین في ھذا المستند باسم "الطرفین أو الطرفان".

 

، یوافق الطرفان على سداد دفعة  2021وأبریل   2020تقدیًرا للمزودین الذین عملوا شخصیًا خالل ذروة الوباء، بین مارس 

   لمرة واحدة لكل مزود على النحو التالي:

 

 دوالر) من أجل بدالت المھام الخطرة.   2000المزودون على دفعة لمرة واحدة ال تقل عن ألفي دوالر (سیحصل   )1

وستكون إعادة الحساب ھي المبلغ   .2021نوفمبر    1ستتم إعادة حساب مبلغ الدفع من قبل االتحاد والوالیة في  

ودین الذین عملوا في أي ساعات بین مارس اإلجمالي لألموال المتاحة لبدالت المھام الخطرة مقسوًما على عدد المز

  .2021دیسمبر  1الذین ال یزالون لدیھم رقم مزود ساٍر في    2021وأبریل  2020

 

لن یتم تعطیل رقم المزود الخاص   .2021دیسمبر    1یجب أن یكون لدى المزودین رقم مزود ساٍر وقت الدفع في   ) 2

   إذا كان من خالل عملیة اإلنھاء.إال 2021ودیسمبر  2021بأي مزود في شھري نوفمبر 

 

، یجب على الوالیة واالتحاد 2021دیسمبر    1في حال بقاء األموال المخصصة لبدالت المھام الخطرة بعد دفع   )3

االجتماع لتحدید ما إذا كانت ھذه األموال ستكون متاحة لبدالت المھام الخطرة، وإذا كان األمر كذلك، تحدید معیار 

اإلطار الزمني الستفحال الجائحة في فصل الصیف مع فھم ضرورة إتمام كافة المدفوعات في موعد  األھلیة المتعلق ب

  .2022مارس  15ال یتجاوز 

 

 . 2023یونیو  30تنتھي صالحیة ھذه االتفاقیة في  
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 معلومات االتصال والموارد الخاصة بعمال الرعایة المنزلیة - Aالملحق 
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 معلومات االتصال والموارد الخاصة بعمال الدعم الشخصي - Bالملحق 
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 معلومات االتصال والموارد الخاصة بمساعدي الرعایة الشخصیة - Cالملحق 
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 نصائح الخبراء بخصوص نظام تسجیل وقت المزود في والیة أوریغون - Dالملحق 
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 یة ھیئة الرعایة المنزل/ LocalSEIU 503 –صفحة التوقیع  2021-2023
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 إدارة الخدمات اإلداریة 

 مكتب رئیس قسم الموارد البشریة 

 وحدة العالقات العمالیة 

155 Cottage Street NE 

Salem, OR 97301-3971 

(503) 378-2616 

LRU@oregon.gov 

 

 

 

 

تحتفظ وحدة العالقات العمالیة التابعة إلدارة الخدمات اإلداریة بالنسخة الرسمیة  
ال تعترف   لھذه االتفاقیة في ملفاتھا اإللكترونیة على الموقع اإللكتروني أدناه.

 إدارة الخدمات اإلداریة بأي نسخ أو منشورات أخرى من االتفاقیة الماثلة.

 النسخة اإللكترونیة من االتفاقیة متاحة على: 

http://www.oregon.gov/das/HR/Pages/LRU.aspx 
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