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THURSTON COUNTY SUPERIOR COURT ثورستون) لمقاطعة العلیا (المحكمة 
Liang, et al. v. State of Washington Dep’t of Social & Health Services (DSHS), et al. 

بخفض ساعات  DSHS، وقدمت رعایة شخصیة للعمالء الذین قامت (IP)إذا كنت اآلن أو في السابق موفر رعایة فردیًا 
 رعایتھم مدفوعة األجر بسبب قوانین "المنفعة المشتركة"، فیمكنك تلقي دفعة مالیة من تسویة الدعوى الجماعیة.

 

ًسا من أحد المحامین.  المحكمة ھي من أمرت بإرسال ھذا اإلشعار. وھذا لیس التما
 

التسویة   (  $116ستوفر  األفراد  الرعایة  موفري  مطالبات  لدفع  دوالر  الذین IPsملیون  للعمالء  رعایة شخصیة  قدموا  ممن   (
في    DSHSقامت   المشتركة"  "المنفعة  قوانین  بسبب  األجر  مدفوعة  رعایتھم  ساعات  بین  DSHSبخفض  ما  الفترة  في   ،7  
  .2021فبرایر  28و 2014مارس 

ان موفرو الرعایة األفراد قد حرموا من تعویض كامل عن ساعات عملوا فیھا وذلك  تحل التسویة دعوى قضائیة بشأن ما إذا ك
بسبب قوانین المنفعة المشتركة؛ كما تدفع التسویة ھذه التعویضات إلى موفري الرعایة األفراد، وتتفادى مخاطر االستمرار في 

وغیرھا من المدعین علیھم من    DSHSد، وتحل  الدعوى القضائیة، وتدفع التعویضات لمن ھم مثلك من موفري الرعایة األفرا
  المسؤولیة.

ستتأثر حقوقك القانونیة سواء اتخذت إجراًء أم ال. اقرأ ھذا اإلشعار بعنایة. ھناك المزید من المعلومات على 
www.IPWageSettlement.com. 

 
 حقوقك القانونیة والخیارات المطروحة أمامك في ھذه التسویة

 
ال تفعل شیئَا، 

ذا استلمت وإ
 شیكًا فاصرفھ

 حافظ على بقائك في ھذه الدعوى القضائیة. تخلَّ عن بعض الحقوق.
ستظل طرفًا في ھذه الدعوى دون فعل أي شيء من جانبك. إذا تمت الموافقة على ھذه التسویة وكانت لك حصة 

األقسام   انظر  بھا.  شیًكا  فستتلقى  عملت  13-9فیھا،  أنك  تؤكد  فأنت  إیداعھ،  أو  الشیك  ھذا  بصرف  قمت  إذا   .
على مقابل لھذه الخدمات. ترد تفاصیل  لحساب عمیل متضرر، وقدمت لھذا العمیل قدًرا من الرعایة، ولم تحصل  

القسم   التأكید في  الرعایة    13ھذا  المبلغ على غیرك من موفري  الشیك، فسیعاد توزیع  إذا لم تصرف  أما  أدناه. 
 بشأن المطالبات التي تغطیھا التسویة. DSHSاألفراد، وستكون بذلك قد تخلیت عن حقك في مقاضاة 

 لقضائیة. ال تحصل على فوائد منھا. احتفظ بالحقوق.اخرج من ھذه الدعوى ا استبعد نفسك
قد تكون  لكنك ستحتفظ بأي حقوق  التسویة،  تتلقى مبلغ  فلن  أو "انسحبت" من ھذه التسویة،  إذا استبعدت نفسك 

 .2022یولیو  22 بشكل منفصل. لالنسحاب، یجب أن تتخذ ھذا اإلجراء قبل DSHSلدیك لرفع دعاوى ضد 
 المحكمة بأن التسویة ال تعجبك.أخبر  اعترض

إلى  بنفسك  تأتي  و/أو  للمحكمة  اعتراض خطي  تقدیم  یمكنك  المقترحة،  التسویة  عن شروط  راضیًا  تكن  لم  إذا 
  المحكمة لشرح أسباب اعتراضك. ال یمكنك أن تنسحب من التسویة وتعترض علیھا في نفس الوقت.

  وحة أمامك، والمواعید النھائیة لممارستھا. یرد في ھذا اإلشعار شرح لحقوقك والخیارات المطر •
ال یزال یتعین على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على التسویة أم ال. سیتم سداد الدفعات المالیة إذا وافقت    •

 المحكمة على التسویة وبعد حل أي استئناف. یُرجى التحلي بالصبر.
 

 

 .www.IPWageSettlement.comتتوفر نسخة من ھذا اإلشعار باللغة العربیة على الموقع اإللكتروني 
 موجود است. .www.IPWageSettlement.comیک نسخھ از این اطالعیھ بھ زبان فارسی در 

ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ www.IPWageSettlement.com.'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। · Версия этого 
Уведомления на русском языке доступна на www.IPWageSettlement.com. ·  Nuqulka Ogeysiiskan 
oo Af-Soomaali ah ayaa laga heli karaa www.IPWageSettlement.com.  ·  kMENCa PasaExµr ´nesck∂ICUndMNwgenH 

KW/acrk◊nenA www.IPWageSettlement.com.   ·   Una versión en español de este aviso está disponible en 
www.IPWageSettlement.com.  ·  Версія цього Повідомлення доступна українською тут 
www.IPWageSettlement.com.. ·  Một phiên bản của Thông Báo này hiện có bằng Tiếng Việt tại 
www.IPWageSettlement.com. ·  此通知函的中文版位于www.IPWageSettlement.com.。·  이 알림 

버전은 www.IPWageSettlement.com 에서 한국어로 이용가능합니다. ·  ਇਸ ਨੋਿਟ  ਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਅਨੁਵਾਦ www.IPWageSettlement.com. 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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 معلومات أساسیة 
 لماذا تلقیت ھذا اإلشعار؟ .1

) تُظھر أنك اآلن أو كنت مقدم رعایة DSHSاإلشعار ألن سجالت إدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة بواشنطن (تلقیت ھذا  
لتقدیم خدمات الرعایة الشخصیة لعمیل   2021فبرایر    28و  2014مارس    7في وقت ما بین    DSHS، وتعاقدت مع  (IP)فردیًا  

ألن   األجر؛  مدفوعة  رعایتھ  ساعات  خفض  تقییمات    DSHSتم  أحد  في  العمیل  وضع  بترمیز  "منفعة    CAREقامت  بأنھ 
  مشتركة" في مھمة واحدة على األقل.

أمرت المحكمة بإرسال ھذا اإلشعار إلیك ألنھ یحق لك معرفة التسویة المقترحة، وحقوقك القانونیة والخیارات المطروحة أمامك 
 Liang, et al. v. State ofقبل أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على التسویة أو ال. تُعرف الدعوى القضائیة باسم  

Washington, et al.،    ؛ وھي قید النظر في  34-02506-2-20رقمWashington Superior Court    لمقاطعة ثورستون؛
واشنطن،   والیة  ضد  "المدعین")  باسم  اإلشعار  ھذا  في  إلیھم  (ی شار  األفراد  الرعایة  مقدمي  بعض  خالل  من  رفعھا                                              ُ                                                         وتم 

ً         (واللذ ین ی شار إلیھما مع ا باسم " DSHS Secretary، وDSHSو              ُ    َ       DSHS.(في ھذا اإلشعار " 
 

 م تدور ھذه الدعوى القضائیة؟ع .2
من   اعتباًرا  أنھ  المدعون  تدفع  2021فبرایر    28وحتى    2014مارس    7یزعم  لم   ،DSHS    األفراد الرعایة  موفري  لبعض 

ساعات الرعایة مدفوعة األجر؛ ألنھا وجدت أن    DSHSاألجور التي تدین لھم بھا. یقول المدعون إن ھذا حدث عندما خفضت  
ي والعمیل، أو العدید من العمالء في نفس المنزل، یشتركون في االستفادة من بعض مھام الرعایة الشخصیة  موفر الرعایة الفرد

تسعى  باألخشاب.  التزوید  أو  المنزلیة،  واألعمال  والتسوق،  الطعام،  وجبات  إعداد  مثل  الفردي،  الرعایة  موفر  یؤدیھا  التي 
وت المتأخرة  األجور  الحصول على  إلى  القضائیة  مقابل  الدعوى  واألجور  للعقود  الوالیة  قانون  بموجب  أخرى  مالیة  عویضات 

  العمل الذي یدعي المدعون أن موفري الرعایة األفراد قدموه دون أجر.
 أنھا انتھكت أي قوانین أو ارتكبت أي خطأ.  DSHSتنكر  

 
 ما المقصود بالدعوى الجماعیة للتسویة؟  .3

المذكورون عن أنفسھم وعن غیرھم من األشخاص   المدعون  القضائیة حیث یقاضي  الدعاوى  الدعوى الجماعیة ھي نوع من 
 Manuel، وSylvia Liangالذین في وضع مشابھ لوضعھم. المدعون في ھذه القضیة ھم ثالثة من موفري الرعایة األفراد:  

Britoو  ،Shazia Anwar ا موفري  من  غیرھم  على  یُطلق  دعوى  .  أي  في  الجماعیة".  الدعوى  "أفراد  اسم  األفراد  لرعایة 
الدعوى  أنفسھم من  الذین یستبعدون  أولئك  الجماعیة، باستثناء  الدعوى  أفراد  المسائل لجمیع  بالبت في  المحكمة  جماعیة، تقوم 

  الجماعیة. 
لم تقرر المحكمة بعدُ ما إذا كان ینبغي    وقد صدَّقت المحكمة على ھذه القضیة كدعوى جماعیة ألغراض التسویة المقترحة فقط. 

موافقة   المحكمة  تمنح  لم  إذا  المدعین.  لمطالبات  الموضوعیة  األسس  في  البت  جماعیة ألغراض  كدعوى  القضیة  ھذه  اعتماد 
یُعرف  التقاضي.  إلى  األطراف  للتسویة وسیعود  فلن تكون ھناك دعوى جماعیة  األسباب،  التسویة ألي سبب من  نھائیة على 

یستبعدون  موف الذین  أولئك  باستثناء  للتسویة"،  الجماعیة  الدعوى  "أفراد  باسم  التسویة  ھذه  تغطیھم  الذین  األفراد  الرعایة  رو 
 أنفسھم من الدعوى الجماعیة للتسویة.

 
 لم توجد تسویة؟ .4

نبان على تسویة لتفادي یؤمن كل جانب بأنھ سیفوز في المحكمة، لكن المحكمة لم تُصدر حكًما لصالح أي من الطرفین. اتفق الجا
التحقیقات   من  طویلة  فترة  بعد  ذلك  فعال  وقد  واالستئناف.  بالمحاكمة  المرتبطة  والشكوك  والمخاطر،  والتأخیرات،  التكالیف، 

  10وتبادل المعلومات. یحصل على التعویض أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة ممن یتأھلون بموجب الحساب الموضح في القسم  
  أدناه.

د المدعون ومحاموھم (مستشارو الدعوى الجماعیة) أن التسویة في مصلحة جمیع أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة، وأن  یعتق 
 شروط التسویة عادلة، ومعقولة، وكافیة.
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 التسویة؟ تتضمنھ الذي من 
 

 ما أطراف الدعوى الجماعیة للتسویة؟ .5

 DSHSتُحدد الدعوى الجماعیة للتسویة على النحو التالي: "جمیع موفري الرعایة األفراد الحالیین والسابقین الذین تعاقدوا مع  
ألن   المنزلیة  رعایتھ  ساعات  خفض  تم  لعمیل  الشخصیة  الرعایة  خدمات  بترمیز    DSHSلتوفیر  وكالئھا،  خالل  من  قامت، 

الیومیة العمیل في تقییم بأن وضعھ في مرتبة "ا لمنفعة المشتركة" فیما یتعلق بواحد أو أكثر من األنشطة المساعدة في الحیاة 
 )IADLs ."( 

 
 ھل أنا طرف في الدعوى الجماعیة للتسویة؟ .6

تُظھر أنك عملت    DSHS). أنت تتلقى ھذا اإلشعار ألن سجالت  16-15نعم، ما لم تستبعد نفسك باالنسحاب (انظر القسمان  
قامت بترمیز    DSHSاألقل تم خفض ساعات رعایتھ المصرح بھا خالل فترة الدعوى الجماعیة؛ ألن    لصالح عمیل واحد على

 على أنھ "منفعة مشتركة" في مھمة واحدة على األقل من مھام الرعایة الشخصیة.  CARE"وضع" العمیل في تقییم 
 

 ماعیة للتسویة؟ماذا لو لم أتلقَّ اإلشعار مباشرة، لكنني أعتقد أنني من أفراد الدعوى الج .7

، والذي تم خفض ساعات رعایتھ المصرح  DSHSإذا لم تتلقَّ ھذا اإلشعار مباشرة، لكنك تعتقد أنك عملت لصالح أحد عمالء  
ألن   الجماعیة؛  الدعوى  فترة  خالل  مع   DSHSبھا  التواصل  فیُرجى  مشتركة"،  "منفعة  یتلقى  أنھ  على  العمیل  بتقییم  قامت 

 .0102-964-888مسؤول التسویة على 
 

 علیھ ستحصل ما - التسویة استحقاقات 
 

 ما الذي تقدمھ التسویة؟ .8

دوالًرا، والذي سیُستخدم للدفع ألفراد الدعوى الجماعیة للتسویة، ودفع حصة    116,068,000$على دفع مبلغ    DSHSوافقت  
وموفري الرعایة األفراد من ضرائب الرواتب، وأتعاب وتكالیف مستشاري الدعوى الجماعیة، وتكالیف إدارة    DSHSكل من  

 التسویة وإشعاراتھا، واستحقاقات النقابة عند االقتضاء.
 

 ما المبلغ الذي سأحصل علیھ؟ .9

خرین، فإن دفعتك الفردیة ھي حصة  مثل جمیع أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة اآل].  یقدمھا المسؤولدفعتك المقدرة ستكون [
الجماعیة، ومعدل   الدعوى  فترة  أنك عملتھا دون أجر خالل  المدعون  التي یدعي  الساعات  بناًء على عدد  التسویة  تناسبیة من 

 األجور المعمول بھ مقابل تلك الساعات.
 

 كیف تم حساب دفعتي؟ .10

في  الموجودة  البیانات  على  بناًء  حدة،  على  للتسویة،  الجماعیة  الدعوى  في  فرد  كل  دفعة  لحساب  طریقة  على  الطرفان  اتفق 
. تُظھر البیانات العمالء الذین تم تقییمھم بتلقي "منفعة مشتركة"، وموفري الرعایة األفراد الذین قاموا برعایة  DSHSسجالت  

صرح بھا التي تم خفضھا وعدم دفع أجرھا بسبب ترمیز وضع "المنفعة المشتركة"، وجھات  ھؤالء العمالء، وعدد الساعات الم
 الرعایة مدفوعة األجر المعینة ألداء مھام "المنفعة المشتركة"، والمبلغ الذي دفعتھ الوالیة لھذه الجھات.   

 
إجمال على  المقدر  المتأخر  أجرك  قسمة  طریق  عن  التسویة  من  المقدرة  حصتك  حساب  أفراد  تم  لجمیع  المتأخرة  األجور  ي 

في   المبلغ  ھذا  وضرب  للتسویة،  الجماعیة  دوالر.    $105الدعوى  التسویة    $105مالیین  مبلغ  إجمالي  ھو  دوالر  مالیین 
حصة   لدفع  المحتجزة  المبالغ  منھ  الجماعیة،    DSHSمطروًحا  الدعوى  مستشاري  وتكالیف  وأتعاب  الرواتب،  ضرائب  من 

وإشعارات الدعوى الجماعیة، وغیرھا من النفقات. األجور المتأخرة في ھذا الحساب ھي عدد الساعات    وتكالیف إدارة التسویة
غیر مدفوعة األجر بسبب "المنفعة المشتركة" مضروبًا في معدل األجور المطبق، (بما في ذلك ساعات العمل اإلضافي، عند  



 0102-964-888-1 أو االتصال على:  www.IPWageSettlement.com أسئلة؟ تفضل بزیارة:لدیك 
 

 10من   4صفحة 
 

د من موفري الرعایة لنفس العمیل بقرار "المنفعة المشتركة" في  االقتضاء)، دون مضاعفة األضرار أو الفائدة. إذا تضرر العدی
 شھر واحد، یتم توزیع الساعات غیر المدفوعة بشكل متناسب بینھم.

 
إذا لم یصرف أفراد الدعوى الجماعیة اآلخرون شیكاتھم أو كانت تكلفة نفقات التسویة األخرى أقل من المقدَّرة، فقد تحصل على  

أقصى بحیث تمثل حصتك التناسبیة في إجمالي مبلغ التسویة المتبقي، باإلضافة إلى الفائدة المتراكمة على  دفعتین إضافیتین كحد  
 المبلغ.

 
 لماذا یمكن أن تكون دفعتي المقدرة أكثر أو أقل من دفعة شخص آخر؟ .11

 
التناسب المئویة  النسب  أساس  على  للتسویة  الجماعیة  الدعوى  أفراد  بین  التسویة  مبلغ  تخصیص  في  یتم  األخذ  مع  للمبلغ،  یة 

االعتبار األضرار الفردیة المقدَّرة لكل موفر رعایة فردي كجزء من األضرار اإلجمالیة. ستختلف مبالغ التسویة الفردیة استنادًا 
الفترة ما بین   الفردي في  الرعایة  ، وعدد ساعات 2021فبرایر    28و  2014مارس    7إلى عوامل مثل طول مدة عمل موفر 

تي تم خفضھا من الساعات المصرح بھا بسبب قرار "المنفعة المشتركة" (والتي قد تتباین بشكل كبیر تبعًا إلجمالي  الرعایة ال
، ومعدل أجور موفري الرعایة األفراد، وما  (DSHSساعات الرعایة التي تلقاھا العمیل، وقدر "المنفعة المشتركة" التي أقرتھا  

 بق أم ال.   إذا كانت رسوم ساعات العمل اإلضافي تنط
 

 لماذا یمكن أن تكون حصتي المقدرة صفرًا؟ .12
تعیین موفري رعایة  DSHSقد تكون أحد أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة، لكن ال تستحق أي أموال إذا أظھرت سجالت 

تركة" وضع "المنفعة المش DSHSآخرین، ولیس أنت، لمھام "المنفعة المشتركة" في خطة رعایة العمیل، أو إذا لم تحدد 
 بتقییم المنفعة المشتركة خارج فترة الدعوى الجماعیة.  DSHSللعمیل، أو قامت 

 
 ما الشروط المھمة األخرى لھذه التسویة؟ .13

 : إذا صرفت دفعة التسویة أو قمت بإیداعھا، فأنت تؤكد ما یلي:التأكید

الرعایة   .1 الرعایة األفراد، وقدمت  السابق من موفري  أو كنت في  لعمیل تم خفض تصریح خدمات رعایتھ أنت اآلن 
 الشخصیة المنزلیة بسبب "المنفعة المشتركة" التي قدمتھا.

قدمت خدمات الرعایة الشخصیة المنزلیة للعمیل، وكانت ھذه الخدمات مدرجة في خطة رعایة العمیل، لما ال یقل عن  .2
بیانات   في  إلیھ  المشار  المشتركة  للمنفعة  المعدلة  الساعات  باDSHSعدد  لحساب ،  تُستخدم  والتي  والسنة،  لشھر 

 من ھذا اإلشعار). 9حصتك التناسبیة من مبلغ التسویة (ھذه الساعات مدرجة في الصفحة 
 لم تتلقَّ أجًرا مقابل ھذه الخدمات. .3

فائدة علیھا) على    :عملیات إعادة التوزیع بإعادة توزیع حصتك (وأي  فسنقوم  بإیداعھا،  تقوم  أو  التسویة  دفعة  لم تصرف  إذا 
غیرك من أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة. وبالمثل، إذا لم یصرف أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة اآلخرون شیكاتھم، فسنقوم  

للتسویة (وھذ الجماعیة  الدعوى  التوزیع،  بإعادة توزیع حصصھم على  لم تنسحب). ستكون ھناك عملیتان إلعادة  إذا  ا یشملك 
 وأي دفعات لم تُصرف بعد عملیة إعادة التوزیع الثانیة سنقوم بإعادتھا إلى الوالیة.

 
التسویة تقریًرا    :ضرائب األجور المعمول بھا. سیرفع مسؤول  التسویة ھي أجر متأخر یخضع لضرائب الدخل واألجور  دفعة 

 . W-2) على نموذج IRSغ لھیئة اإلیرادات الداخلیة (بھذه المبال
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في    :استحقاقات النقابة عضًوا  الحالي  الوقت  في  كنت  فیھا  SEIU 775إذا  أجرك  تلقیت  مرة  آخر  عند  عضًوا  كنت  أو   ،
التسویة   مسؤول  یخصم  فسوف  فردی�ا،  رعایة  موفر  عضًوا3.2باعتبارك  فیھا  كنت  التي  الشھور  مقابل  دفعتك  من   في  % 

SEIU 775.وسیرَسل المبلغ إلى النقابة ، 
 

، أنھا ستوفر مبالغ فیدرالیة مطابقة  Medicaidتطلبت التسویة أن تؤكد الوكالة الفیدرالیة، التي تدیر برنامج    :متطلبات التسویة
(الھیئة   Washington Legislature. وتطلبت كذلك أن تقوم  2021لجمیع دفعات التسویة. وقد قدمت ذلك التأكید في دیسمبر  

، ووقَّع الحاكم على المیزانیة في 2022التشریعیة في واشنطن) بتمویل التسویة بالكامل. وفعلت الھیئة التشریعیة ذلك في مارس  
 .2022مارس  31

 
أكثر من    :عملیات االنسحاب قرر  بإمكان  3إذا  التسویة، فسیصبح  من  االنسحاب  الجماعیة  الدعوى  أفراد  أن    DSHS% من 

 التسویة. تبطل 
 

 ما تأثیر البقاء في الدعوى الجماعیة للتسویة؟ .14

أدناه)، فستبقى في الدعوى الجماعیة للتسویة. سترفض المحكمة القضیة    15ما لم تستبعد نفسك (على النحو الموضح في القسم  
أكیدھا أو كان من الممكن "بَردّ مانع للدعوى" في حالة موافقتھا على التسویة. وإذا فعلت ذلك، فسیتم رفض أي مطالبات تم ت

التأكید من قبلك أنت. بعبارة أخرى، فإن أمر المحكمة برفض   تأكیدھا في ھذه الدعوى القضائیة بشكل دائم، حتى لو كان ھذا 
ویحل   سیعفي  أو    DSHSالدعوى  التحذیریة  واألضرار  المدفوعة،  غیر  اإلضافي  العمل  ساعات  أو  باألجور  المطالبات  من 

المضاعفة، وأتعاب المحاماة، والفوائد التي تم أو كان من الممكن تأكیدھا من قبل المدعین أو أفراد الدعوى الجماعیة للتسویة،  
، بما في ذلك على سبیل المثال ال  2021فبرایر    28و  2014س  مار  7بناًء على الحقائق واالدعاءات الواردة في الشكوى، بین  

الوالیة،   في  لألجور  األدنى  الحد  قانون  بموجب  المطالبات  وقانون  RCW 49.46الحصر   ،Wage Rebate Act,  
RCW 49.52  بین المبرمة  العقود  في  والعادل  النیة  حسن  التعامل  ورسوم   ،IPs   وDSHS من "اإلعفاء"  یتم  عندما   .

األطراف المطالبا أو  الوالیة  تعویض من  تلقي  أو  دعوى  رفع  یمكنھ الحقًا  اإلعفاء ال  یشملھ  الذي  الشخص  أن  یعني  فھذا  ت، 
 ووكالئھا) بشأن أي من المطالبات التي یغطیھا اإلعفاء.  DSHSاألخرى المعفاة (مثل 

 
الجماعیة للتسویة، الذین لم ینسحبوا من  أیًضا بإعفاء المدعین وأفراد الدعوى    DSHSإذا وافقت المحكمة على التسویة، تقوم  

الدعوى الجماعیة للتسویة، من جمیع المطالبات التي تم أو كان من الممكن تأكیدھا فیما یتعلق بھذه الدعوى القضائیة، بما في 
العقود ضد القائمة على  التعاقدیة، والدعاوى  الرعایة األفراد لاللتزامات  المتعلقة بخرق موفري  المطالبات  الدعوى    ذلك  أفراد 

فیما  بھا  لساعات غیر مصرح  للتسویة عملوا  الجماعیة  الدعوى  أفراد  أن  التي تدعي  الدعاوى  ذلك  في  بما  للتسویة،  الجماعیة 
 یتعلق بقوانین المنفعة المشتركة. 

 
 التسویة من نفسك استبعاد

استبعاد   DSHSإذا كنت ترغب في االحتفاظ بالحق في مقاضاة   القضیة، فیجب علیك  القانونیة في ھذه  المسائل  بنفسك بشأن 
 نفسك من الدعوى الجماعیة للتسویة. ویُطلق على إجراء استبعاد نفسك أیًضا اسم "االنسحاب" من الدعوى الجماعیة للتسویة. 
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 كیف أنسحب من التسویة؟ .15
 

ا أردت  طریقإذا  عن  اإلشعار،  ھذا  مع  المقدم  النموذج  إرسال  علیك  فیجب  التسویة،  من  نفسك   ستبعاد 
First Class United States Mail إلى ، 

 Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 

 
ھات  ورقم  الحالي،  وعنوانك  اسمك،  إكمالھ، وأدِرج  یجب  االنسحاب،  بیان  فاعلیة  لضمان  اإللكتروني.  بریدك  وعنوان  فك، 

 .2022یولیو  22الختم البریدي في موعد ال یتجاوز وتوقیعھ، وختمھ ب
  
مزایا    أي  على  الحصول  لك  یحق  فلن  للتسویة،  الجماعیة  الدعوى  من  المناسب الستبعادك  الوقت  في  طلبًا صالًحا  قدمت  إذا 

بموجب اتفاقیة التسویة المقترحة، ولن تكون ملزًما بشروطھا، أو أي إعفاء من المطالبات، أو رد الدعوى إذا وافقت المحكمة 
في المستقبل، إذا كانت مطالباتك مستحقة ضمن  DSHSمقاضاة (أو االستمرار في مقاضاة) على اتفاقیة التسویة. ویمكنك أیًضا 

نظام التقادم المعمول بھ. إذا كنت ترغب في استبعاد نفسك من أجل رفع دعوى قضائیة فردیة ضد المدعى علیھم، فیجب علیك 
 التحدث إلى محاٍم في أقرب وقت ممكن؛ ألن مطالباتك تخضع لنظام التقادم. 

 
 إذا استبعدت نفسي، فھل یمكنني تلقي أموال من ھذه التسویة؟ .16

 
ال. إذا انسحبت أو استبعدت نفسك، فلن تتلقى أي أموال من ھذه التسویة. یمكنك مقاضاة، أو االستمرار في مقاضاة، أو المشاركة 

 عمول بھا. بخصوص المطالبات نفسھا، مع مراعاة جمیع الدفاعات الم  DSHSفي دعوى قضائیة مختلفة ضد 
 

 التسویة على االعتراض

 یمكنك إخبار المحكمة بأنك ال توافق على التسویة أو أي جزء منھا.

 كیف أخبر المحكمة بأن التسویة ال تعجبني؟ .17
 
إذا بقیت في الدعوى الجماعیة للتسویة، فیمكنك االعتراض على التسویة إذا لم یعجبك أي جزء منھا. یمكنك إبداء األسباب وراء  

دك بأنھ ال ینبغي للمحكمة الموافقة علیھا، وستنظر المحكمة في آرائك. یمكنك االعتراض بتقدیم اعتراض خطي للمحكمة  اعتقا
. ویجب علیك  Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 98502 2000في   2022یولیو    22في موعد أقصاه  

على العناوین المدرجة أدناه، مع    DSHSعین ومستشاري  أیًضا إرسال نسخ من اعتراضك الخطي بالبرید إلى مستشاري المد
 . 2022یولیو  22ختمھا بالختم البریدي في موعد أقصاه 

 
Jennifer Robbins   William McGinty 
Darin M. Dalmat   Dan Judge 

Sarah E. Derry    Margaret McLean 
Barnard Iglitzin & Lavitt  Sara L. Wilmot 

18 W. Mercer St., Suite 400  Attorney General’s Office 
Seattle, WA 98119   P.O.  Box 40124 

Olympia, WA 98504 
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أسباب  إلى  باإلضافة  اإللكتروني،  بریدك  وعنوان  ھاتفك،  ورقم  الحالي،  وعنوانك  اسمك،  على  اعتراضك  یحتوي  أن  یجب 
االستماع النھائیة لشرح اعتراضك (اعتراضاتك). ستُعقد جلسة االستماع  اعتراضك. ویمكنك أیًضا الحضور بنفسك في جلسة  

في التاریخ والوقت المشار إلیھما أدناه. یمكنك تعیین محاٍم على نفقتك الخاصة لتمثیلك في ھذه الجلسة وإبداء اعتراضاتك على  
 التسویة.

 
ة المقترحة من خالل ھذه اإلجراءات الطعن على أي  یمكن فقط ألفراد الدعوى الجماعیة للتسویة الذین یعترضون على التسوی

 قرار في ھذه القضیة. إذا لم تعترض قبل الموعد النھائي، فلن تتمكن من االعتراض الحقًا.
 

 ما الفرق بین االعتراض على التسویة واستبعاد نفسك؟ .18
 

االعترا یمكنك  التسویة. وال  في  بأن ھناك ما ال یعجبك  المحكمة  إخبار  الجماعیة  االعتراض ھو  الدعوى  في  بقیت  إذا  إال  ض 
للتسویة. استبعاد نفسك ھو إخبار المحكمة بأنك ال ترید المشاركة في الدعوى الجماعیة للتسویة. وإذا استبعدت نفسك، فلن یكون 

 لدیك أساس لالعتراض ألن القضیة لم تعد تؤثر فیك. 
 

 یمثلونك الذین المحامون
 

 القضیة؟ھل سیكون لدي محامٍ في ھذه  .19

المحامین في   المحكمة باستحقاق  الجماعیة    Barnard Iglitzin & Lavitt LLPأقرت  الدعوى  أفراد  لتمثیلك وتمثیل جمیع 
للتسویة.  وقد تم تعیین ھؤالء المحامین كمستشاري الدعوى الجماعیة في ھذه الدعوى القضائیة. یتوفر المزید من المعلومات  

. ولن تدفع شیئًا من أتعاب ھؤالء المحامین. إذا أردت أن www.workerlaw.comفي    عن عمل ھؤالء المحامین وخبرتھم
 یمثلك محامیك الخاص، فیمكنك تعیینھ على نفقتك الخاصة. 

 
 كیف سیتم دفع أتعاب المحامین؟ .20

سویة) مقابل % من مبلغ الت1.4دوالًرا ( $1,625,000سیطلب مستشارو الدعوى الجماعیة من المحكمة الموافقة على دفع مبلغ 
أتعاب المحامین وتكالیف التقاضي. وإذا وافقت المحكمة، فسیتم دفع ھذا المبلغ من إجمالي مبلغ التسویة. إذا كانت تكلفة األعمال 

بعد   أتعاب    2021سبتمبر    17القانونیة  تعویض  المحكمة  من  یطلب  أن  فیمكنھ  الجماعیة،  الدعوى  مستشار  توقعھ  مما  أكثر 
اإلضافیة. ساریة    DSHSتستطیع    المحامین  التسویة  تظل  وقد  الطلب.  ذلك  الجماعیة  الدعوى  مستشار  قدم  إذا  االعتراض 

 المفعول حتى إذا رفضت المحكمة بعًضا أو جمیع طلبات مستشار الدعوى للرسوم والتكالیف.
 

 المحكمة في المنصفة االستماع جلسة
 

 متى تُعقد جلسة االستماع المنصفة؟ .21
 

الس  في   2022سبتمبر    16  في في  صباًحا  9:00اعة  تمام   ،Thurston County Superior Court في الكائنة   ، 
Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 985022000   كانت إذا  ما  لتحدید  استماع  جلسة  المحكمة  ستعقد   ،

ال.   أو  علیھا  الموافقة  ینبغي  كان  إذا  وما  ال،  أم  ومعقولة  ومناسبة،  منصفة،  المقترحة  جلسة  التسویة  ووقت  تاریخ  یتغیر  قد 
على  للتسویة  اإللكتروني  الموقع  تتفقد  أن  ینبغي  آخر.  إشعار  دون  التسویة  على  للموافقة  النھائیة  االستماع 

www.IPWageSettlement.com   على التسویة  بمسؤول  الخاص  المجاني  بالرقم  تتصل  أو  تحدیثات،  أي   لمعرفة 
888-964-0102 . 

 
 
 
 
 
 



 0102-964-888-1 أو االتصال على:  www.IPWageSettlement.com أسئلة؟ تفضل بزیارة:لدیك 
 

 10من   8صفحة 
 

 حضور جلسة االستماع؟ھل یتعین علي  .22
 
جلسة  في  بتمثیلك  یقوم  أن  الجماعیة  الدعوى  لمستشار  فیمكن  التسویة،  من  تنسحب  لم  وإذا  التسویة.  على  تعترض  لم  ما  ال، 
االستماع. وأنت مرحب بحضورك على نفقتك الخاصة. أما إذا أرسلت اعتراًضا، فال یتعین علیك القدوم إلى المحكمة. وطالما 

اعتراضك الخطي في الوقت المحدد، فستنظر فیھ المحكمة.  ویمكنك أیًضا أن تدفع لمحامیك الخاص مقابل الحضور،  أرسلت  
 لكنھ لیس ضروریًا لكي تنظر المحكمة في اعتراضك. 

 
 ھل یمكنني التحدث في جلسة االستماع المنصفة؟ .23

 
ن بالتحدث في جلسة االستماع المنصفة. ولفعل ذلك، إذا قدمت اعتراضك في الوقت المحدد، فیمكنك أن تطلب من المحكمة اإلذ

التي  األسباب  على  الخطي، وستقتصر شھادتك  اعتراضك  في  المنصفة"  االستماع  "أنوي حضور جلسة  عبارة  إدراج  یُرجى 
 أدرجتھا في اعتراضك. أما إذا استبعدت نفسك من التسویة، فلن تتمكن من التحدث في جلسة االستماع.

 
 المعلومات من مزید على الحصول

 
 . ھل ھناك تفاصیل أكثر حول التسویة؟24

 
على  االتصال  خالل  من  التسویة  اتفاقیة  حول  التفاصیل  من  المزید  معرفة  ویمكنك  المقترحة،  التسویة  اإلشعار  ھذا   یلخص 

 . IPWageSettlement.comأو زیارة   888-964-0102
 

 . كیف یمكنني االطالع على مزید من المعلومات؟25
 

 ؛ أو الكتابة لمسؤول التسویة على: 0102-964-888ك االتصال على یمكن
 

 Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 

 
على   اإللكتروني  الموقع  زیارة  حwww.IPWageSettlement.comأو  الشائعة  األسئلة  عن  إجابات  ستجد  حیث  ول ، 

 التسویة، ونموذج االنسحاب، فضالً عن معلومات أخرى مفیدة تتعلق بالتسویة. 
 
 

  



 0102-964-888-1 أو االتصال على:  www.IPWageSettlement.com أسئلة؟ تفضل بزیارة:لدیك 
 

 10من   9صفحة 
 

 DSHSملخص ساعات المنفعة المشتركة المعدلة في بیانات 
 

بالشھر والسنة، والتي استُخدمت لحساب حصتك في مبلغ    DSHSالساعات المعدلة للمنفعة المشتركة المشار إلیھا في بیانات  
 التسویة ھي كما یلي:

 
 [یقدمھا المسؤول]

 

 

  



 0102-964-888-1 أو االتصال على:  www.IPWageSettlement.com أسئلة؟ تفضل بزیارة:لدیك 
 

 10من  10صفحة 
 

 طلب االستبعاد

Liang, et al. v. Wash. State Dep’t of Social and Health Servs., Case No. 20-2-02506-34 
Thurston County Superior Court  ثورستون)(المحكمة العلیا لمقاطعة 

 
 [معلومات التواصل الخاصة بك]

 
 إذا تغیرت المعلومات المدرجة أعاله أو كانت غیر صحیحة، فیُرجى تحدیث بیاناتك أدناه:

 

 _________________________________________________   االسم:

 _________________________________________________  العنوان البریدي: 

   _________________________________________________ 

 _________________________________________________   الھاتف:

 قدم عنوان بریدك اإللكتروني، أو اكتب "ال یوجد" إذا لم یكن لدیك عنوان برید إلكتروني:

 _________________________________________________ ید اإللكتروني:عنوان البر

 

 بالتوقیع أدناه وإعادة ھذا النموذج، أنسحب من تسویة المنفعة المشتركة لموفر الرعایة الفردي. 

 

 تاریخ التوقیع:  _________________________ ___________________________________
 التوقیع

 
ك من الدعوى الجماعیة للتسویة في ھذه القضیة، یجب علیك إكمال ھذا النموذج، وتوقیعھ، وإرسالھ، وختمھ بختم  والستبعاد نفس

 إلى:  2022یولیو   22البرید في موعد أقصاه 
 

Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 
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