
Chúng ta đã đánh bại nỗ lực của Thống đốc Brown 
nhằm ngăn cấm việc trả tiền làm thêm giờ! Bây giờ 
phải làm gì?

Những gì đã được Thống đốc đề xuất ban đầu trong 
ngân sách của mình?

Ngân sách Thống đốc Brown đề xuất có ý định ngăn chặn những người chăm sóc 
làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần trong nỗ lực để tránh phải trả thêm giờ. Đề xuất 
cũng tiếp tục cắt giảm 7% lượng giờ Dịch vụ Chăm sóc Tại gia của người bệnh.

Tình trạng ngân sách Tiểu bang ra sao?
Nhờ tất cả các nỗ lực của chúng ta kể từ tháng Giêng, bao gồm cả hàng ngàn 
cuộc gọi điện thoại và email, nhiều cuộc biểu tình rất lớn, và những cuộc gặp mặt 
với Thống đốc và các nhà lập pháp của chúng ta để đảm bảo tiếng nói của chúng 
ta được lắng nghe - Hạ và Thượng viện Tiểu bang đã thông qua một dự luật ngân 
sách (SB 855 ) để tài trợ:

 1. Trả tiền làm thêm giờ cho những công nhân chăm sóc tại gia

 2. Thanh toán thời gian đi lại giữa các người bệnh

 3. Thanh toán thời gian chờ đợi tại các cuộc hẹn khám bệnh

Thống đốc đã ký dự luật này thành luật vào ngày 20 tháng 6.

Chúng ta vẫn đang đấu tranh để chấm dứt việc cắt giảm 7% điều này có thể 
xảy ra tách biệt với quá trình ngân sách.

Khi nào việc làm thêm giờ và những việc bảo vệ lao 
động khác được hỗ trợ bởi Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao 
Động Công Bằng (FLSA) có hiệu lực?

Ngay bây giờ chương trình được lên kế hoạch có hiệu lực vào tháng Giêng năm 
2015. Thật không may các nhóm vận động chính trị ở Washington DC đang cố 
gắng trì hoãn việc trả lương làm thêm giờ của chúng ta thêm một năm rưỡi nữa, 
nhưng chúng ta đang tranh đấu chống lại việc đó.

Hãy tính Từng Giờ!

Quận El Dorado/Placer
Văn phòng: 916-751-2450

Số điện thoại miễn phí: 888-228-0837

Quận Kern
Văn phòng: 661-321-0239

Số điện thoại miễn phí: 800-851-7272

Quận Merced
Văn phòng: 209-386-1120

Số điện thoại miễn phí: 866-255-7313

Quận Orange
Văn phòng: 714-663-1082

Số điện thoại miễn phí: 877-483-9937

Quận Riverside
Văn phòng: 951-786-1300

Số điện thoại miễn phí: 866-417-7300

Quận San Diego
Văn phòng: 619-263-7254

Số điện thoại miễn phí: 800-621-5016

Quận San Luis Obispo/Santa            
Barbara

Văn phòng: 805-349-9656
Số điện thoại miễn phí: 877-369-6505

Quận Stanislaus
Văn phòng: 209-526-5274

Số điện thoại miễn phí: 866-307-7271

Tham gia cuộc vận động 
bằng cách gọi cho văn 

phòng Nghiệp đoàn 
Công nhân Chăm sóc Tại 

gia ngay hôm nay.

Tin tức về Ngân sách cho Dịch vụ
 Chăm sóc Tại gia năm 2014

Câu hỏi Thường Gặp



Ai được làm thêm giờ?
Nhân viên Chăm sóc Tại gia nào làm việc hơn 40 giờ trong một tuần sẽ hưởng 
tiền làm ngoài giờ cho đến 21 giờ làm việc mỗi tuần (con số này tăng đến 26 
giờ mỗi tuần nếu phần cắt giảm 7% được phục hồi). Số giờ vượt quá con số này 
có thể được hưởng trong trường hợp đặc biệt và yêu cầu phải có sự chấp thuận 
đặc biệt của nhân viên xã hội. 

Bao nhiêu là làm thêm giờ??
Tiền làm thêm giờ là thời gian và một nửa, hoặc 1,5 lần mức lương giờ của quý 
vị. Ví dụ, nếu quý vị thực hiện $10/giờ, giờ làm thêm của quý vị sẽ được thanh 
toán ở mức $15/giờ.

61 giờ mỗi tuần (66 nếu việc cắt giảm 7% được 
phục hồi) được tính như thế nào?
Số giờ làm thêm 61 tiếng mỗi tuần (66 nếu việc cắt giảm 7% được phục hồi) 
được tính bằng cách chia số giờ tối đa một người bệnh Dịch vụ Chăm sóc Tai 
gia có thể nhận được mỗi tháng (263,2) cho số tuần trong một tháng (4,33). 
Điều này có nghĩa là bất cứ ai làm việc trên 173,2 giờ mỗi tháng (40 giờ mỗi 
tuần x 4,33 tuần trong một tháng) sẽ được trả tiền thêm giờ. Điều này đảm bảo 
tính liên tục của việc chăm sóc cho nhiều người bệnh nhất.Số giờ vượt quá 
con số này có thể được hưởng trong trường hợp đặc biệt và yêu cầu phải có sự 
chấp thuận đặc biệt của nhân viên xã hội. 

“Thời gian đi lại” là gì và ai sẽ nhận được tiền hoàn 
trả?
Những Nhân viên Chăm sóc Tại gia có nhiều hơn một người bệnh và phải di 
chuyển giữa hai người bệnh hoặc nhiều hơn trong một ngày sẽ được trả tiền 
cho thời gian đi lại giữa các người bệnh. Người chăm sóc sẽ được hưởng lên 
đến 7 giờ cho thời gian đi lại mỗi tuần (điều này không tính vào 66 giờ giới 
hạn).

“Thời gian chờ đợi” là gì và những ai sẽ nhận được 
tiền hoàn trả?
Nhân viên Dịch vụ Chăm sóc Tại gia hiện đang được trả tiền để đưa người bệnh 
đến và về từ các buổi  hẹn với bác sì, nhưng bây giờ chúng ta cũng sẽ được trả 
cho thời gian chờ đợi người bệnh tại các buổi hẹn đó.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về ngân sách và tiền làm thêm giờ cho nhân viên chăm sóc không? 
Hãy gọi cho Thành viên Trung tâm Truyền thông  ngay hôm nay tại số 1-800-621-5016.

Miguel từ quận San 
Diego

Chăm sóc cho mẹ của anh với 
263 giờ mỗi tháng.

Trước khi tính làm thêm giờ:  
271 giờ x $9,85 = $2.670 trong 
tổng lương hàng tháng.

Với tính làm thêm giờ:       
173,2 giờ  x $9,85 = $1.706
89,8 giờ x $14,78 = $1.327

Tổng số tiền lương hàng 
tháng = $3.033, tăng thêm 
$363

Andrea từ quận 
Merced

Chăm sóc cho ba người bệnh 
với 260 giờ mỗi tháng.

Trước khi tính làm thêm giờ:  
260 giờ x $9 = $2.340 trong 
tổng lương hàng tháng.

Với tính làm thêm giờ:                
173,2 giờ x $9,00 = $1.559
86,8 giờ x $13,50 = $1.172

Tổng số tiền lương hàng 
tháng = $2.731, tăng thêm 
$391 

Ví dụ về cách 
tính tiền làm 

thêm giờ


