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Kính gửi Người tiêu dùng;
Ủy ban Tư vấn của Cơ quan Công quyền IHSS chào mừng tất cả người tiêu dùng mới của
IHSS, tất cả người tiêu dùng hiện tại cuả IHSS và tất cả các thành viên gia đình và bạn bè
của người tiêu dùng tới tham gia Chương trình IHSS. Chúng tôi hiểu mức độ phức tạp của
hệ thống IHSS và hy vọng rằng cuốn Cẩm nang Người tiêu dùng này cùng với Tài liệu Đào
tạo Người tiêu dùng do IHSS Public Authority cung cấp sẽ trả lời nhiều câu hỏi và thắc
mắc của quý vị.
Ủy ban Tư vấn của Cơ quan Công quyền tin tưởng mạnh mẽ rằng một người tiêu dùng
thông thái có thể tự ủng hộ cho mình hoặc nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè nhằm
sử dụng hiệu quả hệ thống IHSS để cảm thấy an toàn và thoải mái trong ngôi nhà của họ.
Mục đích của Cẩm nang Người tiêu dùng này là giúp quý vị hiểu về hệ thống IHSS và cách
quý vị có thể hỗ trợ trong việc làm cho hệ thống có hiệu quả với quý vị.
Ủy ban Tư vấn của Cơ quan Công quyền đưa ra các khuyến nghị cho Cơ quan Quản lý Cơ
quan Công quyền, (Ban Giám sát Hạt Santa Clara), về tất cả các vấn đề liên quan đến IHSS
và hỗ trợ chăm sóc cá nhân/chăm sóc tại nhà. Về bản chất, chúng tôi là tiếng nói của
người tiêu dùng và rất coi trọng vai trò của người tiêu dùng. Chúng tôi hoan nghênh ý
kiến, đề xuất và thông tin của quý vị về hệ thống IHSS tại Quận Santa Clara.
Vui lòng sử dụng Cẩm nang Người tiêu dùng và chúng tôi mong muốn đáp ứng nhu cầu
đào tạo của quý vị theo nhiều cách thức khác nhau trong suốt cả năm.
Trân trọng,
Janie Whiteford

Ủy ban Tư vấn của Cơ quan Công quyền
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Quy trình thuê
Do hoàn cảnh hiện tại của quý vị, quý vị có thể đã quen với việc người khác đưa ra quyết
định cho quý vị. Có lẽ bác sĩ, thành viên gia đình và bạn bè thân thiết lúc đôi khi đều ảnh
hưởng đến một quyết định quan trọng mà quý vị phải đưa ra. Đó là lý do tại sao việc chọn
lựa người cung cấp độc lập (IP) không chỉ tôn trọng quý vị mà còn tôn trọng quyền của
quý vị khi đưa ra quyết định là điều rất quan trọng.
Thành viên gia đình là Người cung cấp độc lập của quý vị
Quý vị có thể có nhờ một thành viên gia đình hoặc một người bạn mà quý vị đang coi là IP
của mình. Điều này có thể có hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng quý vị cần nhận
thức được những ưu và nhược điểm của tình huống này.
Những ưu điểm là khá rõ ràng. Có thể hình dung, người này sẽ thực sự quan tâm và yêu
thương quý vị, giả định đưa ra là họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu và sự thoải mái
của quý vị. Đã có một mối quan hệ và niềm tin được xây dựng trước đó. Có thể có một
yếu tố vui vẻ nếu IP là người bạn thân thiết của quý vị, v.v.
Tuy nhiên, những nhược điểm có thể hơi rõ ràng. Sự thân mật làm thay đổi mối quan hệ
nhân viên/chủ. Có nhiều yếu tố quý vị sẽ cần xem xét nếu quý vị đang cân nhắc về việc
“thuê” một người bạn hoặc người thân.








Có thể sẽ khó khăn khi xem bạn bè hoặc gia đình của quý vị là “người cung cấp dịch
vụ”, một người có mặt để chăm sóc các nhu cầu của quý vị.
Một trong hai người có thể có cảm giác oán giận.
Nếu có vấn đề phát sinh, quý vị sẽ xử lý những vấn đề này như thế nào? Quý vị có
cảm thấy thoải mái khi đảm nhận vai trò là người đưa ra hình thức kỷ luật với người
này nếu dịch vụ không đạt yêu cầu hoặc quý vị sẽ thấy mình chấp nhận tiêu chuẩn
chăm sóc thấp hơn?
Nếu cuối cùng quý vị cảm thấy mối quan hệ không có kết quả, quý vị có cảm thấy
thoải mái khi “sa thải” người này không?

Quý vị có thể không bao giờ phải đối mặt với những tình huống này nhưng chắc chắn
chúng phải được xem xét trước khi quý vị đưa ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng, trong
khi một số mối quan hệ người tiêu dùng/IP “thân mật” thành công, đa số các trường hợp
khác không có hiệu quả.
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Thuê Người Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập
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Có một số cách để Tìm kiếm Người cung cấp độc lập (IP)







Gọi tới Public Authority Registry theo số (408) 350‐3251
Trên báo hoặc internet (có thể chạy quảng cáo của riêng quý vị để quảng cáo rằng
quý vị cần thuê một IP hoặc kiểm tra phần “Việc cần người”, nơi mọi người có thể
chạy quảng cáo cho công việc họ mong muốn).
o Các trang web trên Internet là nơi quý vị có thể đăng công việc hoặc tìm
kiếm người săn sóc bao gồm:
 www.care.com
 https//.sfbay.craigslist.org/sby (thử tìm kiếm cụm “người săn sóc tại
gia” trong phần sơ yếu lý lịch
 www.indeed.com
Bản tin tại nhà thờ hoặc các bảng thông báo
Các trường điều dưỡng
Truyền miệng

Public Authority Registry

Tại Quận Santa Clara, các dịch vụ được cung cấp thông qua quan hệ đối tác hiệu quả giữa
Quận và Sourcewise. Để làm rõ mô hình quản trị dịch vụ độc đáo này, IHSS Public
Authority tại Quận Santa Clara đã được đổi tên thành Public Authority Services by
Sourcewise.
Public Authority Services by Sourcewise vận hành một cơ quan đăng ký (registry) hỗ trợ
người tiêu dùng đủ điều kiện trong việc tìm kiếm các IP
săn sóc tại nhà phù hợp.
Hãy nhớ rằng, đây là dịch vụ giới thiệu và không
phải là chủ thuê. Quý vị, với tư cách là người tiêu
dùng, cần hiểu rằng IP là nhân viên của quý vị và họ
làm việc cho quý vị. Quý vị chịu trách nhiệm cho tất
cả các khía cạnh của mối quan hệ, bao gồm thuê
người, đào tạo, giám sát và, nếu cần thiết, chấm dứt
hợp đồng với IP. Quý vị có thể liên hệ với Public
Authority Registry theo số: (408) 350‐3251.
Tất cả các IP tại cơ quan đăng ký được yêu cầu hoàn
thành đơn đăng ký, tham dự buổi đào tạo và định
hướng 3 giờ rưỡi, tham dự một cuộc phỏng vấn trực
tiếp và cung cấp ít nhất hai người giới thiệu. Những
IP phải hoàn thành quy trình đăng ký bao gồm phần
kiểm tra lý lịch của Department of Justice pháp.
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Tuy nhiên, người tiêu dùng phải lưu ý rằng IHSS/Public Authority Services không đảm bảo
hoặc đưa ra khuyến nghị liên quan đến tính cách, lịch sử tội phạm hoặc kinh nghiệm làm
việc của bất kỳ IP nào trong sổ đăng ký và, do đó, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành
động nào bắt nguồn từ sự giới thiệu IP.

Xóa khỏi Cơ quan đăng ký
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng có thể bị từ chối dịch vụ thông qua Public Authority Registry vì “lý do
chính đáng”. Ví dụ:


Có hành vi quấy rối tình dục với IP, bao gồm những hành vi quấy rối tình dục không
mong muốn, yêu cầu ủng hộ tình dục và hành vi bằng lời nói hoặc thể chất khác có
tính chất tình dục tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc gây xúc phạm



Hành vi không phù hợp và mô hình thực hành quản lý kém/bất hợp pháp



Hành vi phạm tội

Ghi nhớ: IP của quý vị có quyền làm việc trong một môi trường an toàn và chuyên nghiệp.
Người cung cấp độc lập (IP)
IP cũng có thể bị xóa khỏi sổ đăng ký, khiến tên của họ ngừng xuất hiện trong danh sách
giới thiệu cho người tiêu dùng, vì một số hành vi và hành động nhất định. Những hành vi
và hành động này bao gồm nhưng không giới hạn ở:


Nhiều lần đến muộn hoặc không đi làm



Không thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền và đã thống nhất tại thời điểm thuê



Lạm dụng và quấy rối dưới mọi hình thức



Làm việc khi chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy bất hợp pháp



Làm giả mạo bảng chấm công



Trộm cắp hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người tiêu dùng
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Sau đó cơ quan đăng ký lập danh mục tất cả các thông tin về một IP tiềm năng, ví dụ: kinh
nghiệm; ngôn ngữ chính, và nếu có thể, ngôn ngữ thứ hai; giờ làm việc và người giới
thiệu. Tất cả thông tin này được sử dụng để giới thiệu người tiêu dùng tới các ứng viên IP
tốt nhất có thể.
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Sàng lọc và phỏng vấn IP tiềm năng của quý vị
Quá trình sàng lọc là bước đầu tiên và được cho là quan trọng nhất trong việc chọn IP cho
quý vị. Bằng cách sàng lọc ứng viên tiềm năng đầu tiên, quý vị có thể biết được thông tin
về IP, khả năng đáp ứng nhu cầu của quý vị cũng như chi tiết về tính cách, thái độ và khả
năng tương thích của họ. Xem Phụ lục A để biết thêm thông tin.
Chúng tôi khuyến nghị quy trình sàng lọc gồm ba bước:
1. Phỏng vấn qua điện thoại
2. Gặp mặt/Phỏng vấn trực tiếp
3. Kiểm tra Người giới thiệu, nếu không tuyển dụng IP từ Public Authority Registry
Phỏng vấn qua điện thoại
Bước này có thể tiết kiệm thời gian quý báu và sẽ giúp xác định những IP có thể phù hợp
hoặc không phù hợp với nhu cầu của quý vị. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, quý vị
làm chủ cuộc phỏng vấn. Giới thiệu bản thân quý vị là người nhận dịch vụ của họ và cũng
là người chịu trách nhiệm thuê và quản lý IP.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là quý vị không cố gắng thuê họ qua điện thoại. Mục tiêu của
cuộc phỏng vấn qua điện thoại là để xác định xem quý vị có muốn tiến hành bước tiếp
theo trong quy trình tuyển dụng hay không, đó là phỏng vấn trực tiếp.
Một số chủ đề quý vị sẽ muốn đề cập trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại là:






Các nhiệm vụ cụ thể quý vị mong đợi IP thực
hiện
Bất kỳ nhu cầu/yêu cầu đặc biệt nào của quý vị
Kế hoạch đi lại tới nơi làm việc và về nhà của
họ (họ có sở hữu xe hơi hay họ sử dụng
phương tiện giao thông công cộng?)

Quý vị cũng nên sử dụng cuộc phỏng vấn qua điện
thoại như một cơ hội để thu thập thông tin về IP
tiềm năng. Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi
quý vị có thể muốn hỏi:
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Bạn có gặp vấn đề gì khi thực hiện các nhiệm vụ nào trong bản mô tả công việc
không?
Những ngày/giờ nào bạn có thể làm việc? (hãy chắc chắn rằng thời gian đó khớp với
thời gian quý vị cần dịch vụ)



Những loại dịch vụ chăm sóc mà bạn đã thực hiện trong quá khứ là gì?



Bạn có phải là người hút thuốc lá không?



Bạn có dị ứng với vật nuôi không?

Cuộc phỏng vấn qua điện thoại cũng sẽ cho phép quý vị xác định khả năng hiểu tiếng Anh
của IP (hoặc bất kể ngôn ngữ chính của quý vị là gì) và liệu hai người có thể giao tiếp hiệu
quả hay không. Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nếu quý vị cảm thấy quý vị có thể
muốn thuê IP này, bước tiếp theo là sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Cung cấp cho
họ số điện thoại của quý vị và yêu cầu họ gọi trước nếu họ đến trễ hoặc cần hủy cuộc
hẹn.
Phỏng vấn trực tiếp
Quyết định đầu tiên của quý vị khi sắp xếp cuộc phỏng vấn trực diện là nơi diễn ra cuộc
gặp gỡ. Nếu quý vị có những lo ngại về an toàn, quý vị có thể muốn tiến hành cuộc gặp
mặt ở xa nhà. Quý vị có thể gặp gỡ IP trong một nhà hàng địa phương hoặc có thể là
phòng cộng đồng của tòa nhà. Quý vị cũng có thể muốn có một người bạn hoặc người
thân có mặt trong cuộc phỏng vấn.
Một lần nữa, cũng giống như cuộc phỏng vấn qua điện thoại, quý vị làm chủ cuộc phỏng
vấn. Hãy thân thiện nhưng chuyên nghiệp. Bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách cung cấp cho
IP tiềm năng một danh sách bằng văn bản các nhiệm vụ và/hoặc hợp đồng cần thiết. Phần
lớn nội dung quý vị sẽ thảo luận sẽ là sự
lặp lại của cuộc phỏng vấn qua điện
thoại với những giải thích và chi tiết
được mở rộng. Đừng ngại đặt câu hỏi và
thăm dò thêm nếu quý vị không hiểu rõ
về một câu trả lời nào đó. Tìm kiếm tính
nhất quán trong câu trả lời của họ so với
cuộc phỏng vấn qua điện thoại (xem
phụ lục về hợp đồng mẫu và danh sách
kiểm tra phỏng vấn dành cho người tiêu
dùng)
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Đặc biệt quan trọng là việc làm rõ/thống nhất về lịch trình quý vị cần họ làm việc. Quý vị
cũng nên thu thập thông tin sau:














Xác nhận các nhiệm vụ họ không muốn thực hiện.
Nếu quý vị yêu cầu họ chở quý vị đến các cuộc hẹn y tế, hãy yêu cầu họ cho xem
Bằng lái xe bang California hợp lệ của họ và bằng chứng về bảo hiểm xe hơi hiện tại.
Nếu quý vị không thuê họ từ Public Authority Registry, hãy yêu cầu họ cho quý vị liên
hệ của người giới thiệu.
Bằng chứng về đào tạo hoặc chứng chỉ.
Bằng chứng xét nghiệm âm tính với bệnh lao, nếu thông tin này quan trọng với quý
vị.
Nêu rõ khoảng thời gian IP sẽ được coi là “thử việc.”
Tư vấn cho họ rằng sự liên quan của họ vào bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc đến nơi
làm việc dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy sẽ là căn cứ để chấm dứt hợp đồng
làm việc ngay lập tức.

Tin vào bản năng của quý vị. Quý vị phải quyết định liệu quý vị có cảm thấy an toàn với
người này trong nhà của mình hay không.
Điều quan trọng cần nhớ là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc của IHSS không được
quản lý bởi một cơ quan, họ là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc độc lập. Trong khi
quý vị phỏng vấn họ để xác định xem quý vị có muốn thuê họ không, họ cũng xác định
xem họ có muốn chấp nhận công việc nếu được quý vị thuê hay không.

Kiểm tra Người giới thiệu
Nếu quý vị không thuê IP từ Public Authority Registry, bước này trong quy trình sàng lọc
sẽ cung cấp cho quý vị thông tin có giá trị về người ứng tuyển. Khi quý vị liên hệ với
những người giới thiệu, hãy yêu cầu họ xác nhận thông tin mà người ứng tuyển cung cấp
liên quan đến các nhiệm vụ họ đã thực hiện, tiền lương, thời gian làm việc và, nếu có thể,
lý do chấm dứt hợp đồng.
Hãy đi vào chi tiết khi xác minh các nhiệm vụ mà người ứng tuyển đã thực hiện. Ví dụ, hỗ trợ
ai đó đi vào và ra khỏi bồn tắm và thực sự tắm cho người đó là hai nhiệm vụ rất khác nhau.
Nếu quý vị yêu cầu IP có kinh nghiệm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, hãy xác nhận rằng
trên thực tế họ có kinh nghiệm đó.
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Ứng viên đã thực hiện những nhiệm vụ gì cho bạn và mức độ thường xuyên của công
việc đó?
Bạn đã sắp xếp lịch trình làm việc nào với ứng viên?
IP đã làm việc cho bạn được bao lâu và, nếu họ không còn làm việc cho bạn nữa, tại
sao công việc của họ lại kết thúc?

Bằng cách đưa ra những câu hỏi chỉ có chủ cũ mới có thể trả lời, quý vị tránh bị lừa khi
ứng viên gian lận cung cấp một người giới thiệu giả mạo.
Kiểm tra Lý lịch Hình sự
Tất cả người cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS phải vượt qua kiểm tra lý lịch hình sự của
Department of Justice pháp (DOJ) để nhận tiền lương từ chương trình IHSS. Quy trình này
liên quan đến việc lấy dấu vân tay của họ và gửi đến DOJ để xử lý.
Các vụ bắt giữ dẫn đến một sự kết án về tội phạm Bậc 1 hoặc Bậc 2 trong vòng 10 năm
qua sẽ khiến người cung cấp trượt vòng kiểm tra lý lịch, vì vậy họ không đủ điều kiện để
được đăng ký làm người cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc nhận thanh toán từ chương
trình IHSS.
Tội phạm bậc 1 bao gồm người cao tuổi, người phụ thuộc người lớn và lạm dụng trẻ em
và gian lận Medicare hoặc Medicaid (Medi‐Cal). Không có trường hợp ngoại lệ nào được
cân nhắc để thuê một người có tiền án tiền sự là tội phạm bậc 1.
Có một số trường hợp người tiêu dùng có thể muốn thuê một người có hồ sơ tội phạm
Bậc 2 trong kiểm tra lý lịch của họ, ví dụ như trong trường hợp người đó là thành viên của
gia đình. Trong trường hợp này, vẫn có thể có một lựa chọn cho người tiêu dùng thuê cá
nhân đó bằng cách ký vào Đơn Khước từ Người cung cấp (SOC 862).




Để biết danh sách đầy đủ các tội phạm Bậc 2, vui lòng nhấp vào liên kết sau hoặc sao
chép và dán liên kết vào thanh tìm kiếm của trình duyệt của quý vị và xem trang 29‐
41: http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2012/12-22.pdf
Để tìm hiểu thêm về kiểm tra lý lịch, vui lòng nhấp vào liên kết sau hoặc sao chép và
dán vào thanh tìm kiếm của trình duyệt của quý vị: https://oag.ca.gov/fingerprints
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Hãy chắc chắn hỏi những câu hỏi phù hợp. Đôi khi, ứng viên có thể sử dụng tên của bạn
bè làm nhà tuyển dụng cũ. Một lần nữa, điều này nhắc lại sự cần thiết phải đặt câu hỏi rất
cụ thể để xác định xem người giới thiệu có thực sự là chủ cũ hay không. Các loại câu hỏi
quý vị nên đưa ra là:
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Thời gian đưa ra quyết định:
Thuê Người Cung Cấp Dịch Vụ Độc Lập
Chúng tôi khuyên quý vị nên hoàn thành các bước phỏng vấn và kiểm tra người giới thiệu
dạng phác thảo cho ít nhất 2‐3 người trước khi đưa ra lời đề nghị làm việc. Thông qua
phỏng vấn một số ứng viên khả thi, quý vị có đủ thời gian để hoàn thành kiểm tra người
giới thiệu nếu cần thiết. Điều này cũng cung cấp cho quý vị cơ hội tìm một ứng viên tốt
hơn sau này.
Xếp hạng ứng viên theo thứ tự ưu tiên, loại bỏ những người quý vị không muốn thuê.
Đưa ra lời mời làm việc cho lựa chọn đầu tiên của quý vị và đợi cho đến khi họ chấp nhận
hoặc từ chối công việc trước khi quý vị chuyển sang các lựa chọn khác.
Khi đưa ra lời mời làm việc, hãy chắc chắn xem xét các mục sau đây với ứng viên:










Mô tả công việc chính xác và nhiệm vụ dự kiến (không bao giờ cho rằng IP biết quý vị
muốn họ thực hiện nhiệm vụ gì. Trách nhiệm của
quý vị là đào tạo IP mới. (Xem Cẩm nang Giám
“Tôi đã hỗ trợ ông ấy làm tất
Sát Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà)
cả những công việc ông ấy
Lịch làm việc (ngày và giờ)
hiện làm, và tôi vô cùng tự
Thỏa thuận Công việc (Phụ lục B)
hào về điều đó.”
Thời gian thử việc
‐Helena, IP
của IHSS
Những hành động sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp
đồng làm việc

Khi một ứng viên đã chấp nhận vị trí này, hãy thông báo cho các ứng viên khác rằng quý vị
đã tìm được người phù hợp cho vị trí đó. Quý vị có thể muốn hỏi họ liệu quý vị có thể giữ
lại tên/số điện thoại của họ trong trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp hoặc cứu trợ. Liên hệ
ngay với Nhân viên xã hội của quý vị và yêu cầu họ gửi cho quý vị mẫu Đơn Chỉ Định của
Người Cung Cấp (Recipient Designation of Provider – SOC 426A). Nếu quý vị tìm thấy IP
của mình thông qua Public Authority Registry, vui lòng thông báo cho Cơ quan đăng ký về
quyết định thuê người của quý vị.
Đảm bảo cả quý vị và IP ký đúng và ghi ngày vào mẫu đơn 426A. Cẩn thận làm theo các
hướng dẫn trong gói đăng ký vì bất kỳ lỗi sai nào cũng có thể trì hoãn tiền lương của IP.
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Phụ lục A ‐ Danh sách câu hỏi cho cuộc phỏng
vấn mẫu
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Phụ lục B – Thỏa thuận Công việc giữa Người
cung cấp và Người tiêu dùng của IHSS
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