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KATAAS-TAASANG HUKUMAN SA PROBINSYA NG THURSTON 
Liang, et al. v. State of Washington Dep’t of Social & Health Services (DSHS), et al. 

Kung ikaw ay isang Indibidwal na Provider (IP) na nagbigay ng personal na pangangalaga sa mga 
kliyente na ang mga oras ng bayad na pangangalaga ay binawasan ng DSHS dahil sa mga panuntunang 

“shared benefit”, maaari kang makatanggap ng bayad mula sa isang class action settlement. 
 

Pinahintulutan ng korte ang abisong ito. Ito ay hindi isang solicitation mula sa isang abogado. 
 

Ang isang settlement ay magbibigay ng $116 milyon para mabayaran ang mga apela ng mga Indibidwal 
na Provider (IP) na nagbigay ng personal na pangangalaga sa mga kliyente na ang mga oras ng bayad sa 
pangangalaga ay binawasan ng DSHS dahil sa mga panuntunan ng DSHS na “shared benefit” sa pagitan 
ng Marso 7, 2014, at Pebrero 28, 2021. 

 

Niresolba ng kasunduan ang isang demanda sa kung ang mga IP ay tinanggihan ng buong kabayaran para 
sa mga oras na nagtrabaho dahil sa mga panuntunan sa shared benefit; nagbabayad ng pera sa mga IP; 
iniiwasan ang mga panganib sa pagpapatuloy ng demanda; nagbabayad ng pera sa mga IP na katulad mo; 
at pinapalaya ang DSHS at iba pang nasasakdal mula sa pananagutan. 
 

Apektado ang iyong mga legal na karapatan, kumilos ka man o hindi. Basahing mabuti ang paunawang 
ito. Ang Higit pang Impormasyon ay available sa www.IPWageSettlement.com. 

 

ANG IYONG MGA LEGAL NA KARAPATAN AT MGA OPSYON SA SETTLEMENT NA ITO 
 

Walang 
Gagawin at, 
kung 
makatanggap 
ka ng tseke, i-
cash ito 

Manatili sa kasong ito. Isuko ang ilang mga karapatan. 
Sa walang ginagawa, mananatili ka sa class. Kung naaprubahan ang settlement at mayroon kang 
bahagi nito, makakatanggap ka ng tseke. Tingnan ang Seksyon 9-13. Kung ikaw ay nag-cash o 
nagdeposito sa tseke na iyon, bini-verify mo na ikaw ay nagtrabaho para sa isang apektadong kliyente, 
nagbigay sa kliyente ng isang tiyak na halaga ng pangangalaga, at hindi binayaran para sa mga 
serbisyong iyon. Ang pagpapatunay na ito ay nakadetalye sa Seksyon 13 sa ibaba. Kung hindi mo 
ibinayad ang tseke, ang halagang iyon ay muling ipapamahagi sa ibang mga IP ngunit isinusuko mo pa 
rin ang iyong karapatang idemanda ang DSHS para sa mga paghahabol na sakop ng kasunduan. 

Ibukod ang 
Iyong Sarili 

Umalis ka sa demandahang ito. Walang makukuhang benepisyo mula dito. Panatilihin ang 
mga karapatan. 
Kung ibubukod mo ang iyong sarili o "mag-opt out" sa settlement na ito, hindi ka makakatanggap 
ng bayad sa settlement. Ngunit, pananatilihin mo ang anumang mga karapatan na maaaring 
mayroon ka upang ipagpatuloy ang mga paghahabol laban sa DSHS nang hiwalay. Upang mag-
opt out, dapat kang kumilos bago ang Hulyo 22, 2022. 

Tumutol Sabihin sa Korte kung hindi mo gusto ang kasunduan. 
Kung hindi ka nasisiyahan sa mga tuntunin ng iminungkahing kasunduan, maaari kang maghain 
ng nakasulat na pagtutol sa Korte at/o humarap sa Korte upang ipaliwanag ang iyong mga 
pagtutol. Hindi ka maaaring mag-opt out at tumutol sa kasunduan. 

 

• Ang iyong mga karapatan at mga opsyon - at ang mga huling araw para gamitin ang mga ito - ay 
ipinaliwanag sa paunawa na ito.  

 

• Kailangan pa ring magpasya ng Korte kung aaprubahan ang kasunduan. Ang mga pagbabayad ay 
gagawin kung aprubahan ng Korte ang kasunduan at pagkatapos malutas ang anumang mga apela. 
Maging mapagpasensya. 
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 BATAYANG IMPORMASYON 
1. Bakit ko natanggap ang abiso na ito? 
Natanggap mo ang abisong ito dahil ipinapakita ng mga record ng Department of Social and Health 
Services (DSHS) ng Washington na ikaw ay isang Indibidwal na Provider (IP) na nakipagkontrata sa 
DSHS sa isang punto sa pagitan ng Marso 7, 2014, at Pebrero 28, 2021, upang magbigay ng personal mga 
serbisyo sa pangangalaga para sa isang kliyente na binawasan ang mga oras ng bayad na pangangalaga 
dahil na-code ng DSHS ang katayuan ng kliyente sa isang pagtatasa ng CARE bilang “shared benefit” 
para sa kahit isang gawain. 
 

Iniutos ng Korte na ipadala sa iyo ang pabatid na ito dahil may karapatan kang malaman ang tungkol sa 
iminungkahing kasunduan at ang iyong mga legal na karapatan at opsyon bago magpasya ang Korte kung 
aaprubahan ang kasunduan. Ang demanda ay kilala bilang Liang, et al. v. Estado ng Washington, et al., 
No. 20-2-02506-34; ay nakabinbin sa Kataas-taasang Hukuman ng Washington para sa Probinsya ng 
County; at dinala ng ilang partikular na IP (tinukoy bilang "Mga Nagsasakdal" sa abisong ito) laban sa 
Estado ng Washington, DSHS, at ang Kalihim ng DSHS (magkasamang tinutukoy bilang "DSHS" sa 
abiso na ito). 
 

2. Tungkol saan ang demanda na ito? 
Ang mga Nagsasakdal ay nagsasaad na mula Marso 7, 2014, hanggang Pebrero 28, 2021, hindi binayaran 
ng DSHS ang ilang IP sa lahat ng sahod na inutang sa kanila. Sinasabi ng mga nagsasakdal na nangyari 
ito noong binawasan ng DSHS ang mga oras ng bayad na pangangalaga dahil nalaman nito na ang isang 
IP at isang kliyente, o maraming kliyente sa iisang sambahayan, ay nagbahagi sa benepisyo ng ilang mga 
gawain sa personal na pangangalaga na ginagawa ng IP, tulad ng paggawa ng pagkain, pamimili, gawaing 
bahay, o pagbibigay ng kahoy. Ang demanda ay humihingi ng back pay at iba pang pera na pinsala sa 
ilalim ng kontrata ng estado at batas sa sahod para sa trabaho Ang mga nagsasakdal ay naghahabol ng 
mga IP na nagtrabaho nang walang bayad.  
 

Itinatanggi ng DSHS na nilabag nito ang anumang batas o may nagawang mali.  
 

3. Ano ang settlement class action? 
Ang class action ay isang uri ng demanda kung saan ang mga pinangalanang nagsasakdal ay nagsasakdal 
para sa kanilang sarili at gayundin sa ibang mga tao na may katulad na posisyon. Sa kasong ito, ang mga 
Nagsasakdal ay tatlong IP, sina Sylvia Liang, Manuel Brito, at Shazia Anwar. Ang iba pang mga IP ay 
kilala bilang “class members.” Sa isang class action, nireresolba ng isang hukuman ang mga isyu para sa 
lahat ng mga class member, maliban sa mga hindi kasama sa klase.  
 

Pinatunayan ng Korte ang kasong ito bilang isang class action para lamang sa mga layunin ng 
iminungkahing kasunduan. Ang Korte ay hindi pa nagpapasya kung ang kasong ito ay dapat na 
sertipikado bilang isang class action para sa mga layunin ng pagpapasya sa mga merito ng mga 
paghahabol ng Mga Nagsasakdal. Kung ang Korte ay hindi magbibigay ng pangwakas na pag-apruba ng 
kasunduan para sa anumang kadahilanan, hindi magkakaroon ng class ng pag-aayos at ang mga partido ay 
babalik sa paglilitis sa kaso. Ang mga IP na sakop ng settlement ay kilala bilang “Settlement Class 
Members,” maliban sa mga hindi kasama sa settlement class. 
 

4. Bakit may settlement? 
Naniniwala ang magkabilang panig na mananalo sila sa korte, ngunit hindi pabor ang korte sa alinmang 
partido. Ang magkabilang panig ay sumang-ayon sa isang kasunduan upang maiwasan ang mga gastos, 
pagkaantala, panganib, at kawalan ng katiyakan na nauugnay sa isang pagsubok at mga apela. Ginawa 
nila ito pagkatapos ng mahabang imbestigasyon at palitan ng impormasyon. Ang mga Miyembro ng 
Settlement Class na kwalipikado sa ilalim ng kalkulasyong inilarawan sa Seksyon 10 sa ibaba ay 
makakakuha ng kabayaran.  
 

Ang mga nagsasakdal at ang kanilang mga abogado (Class Counsel) ay nag-iisip na ang kasunduan ay 
para sa pinakamahusay na interes ng lahat ng Settlement Class Member at na ang mga tuntunin ng 
kasunduan ay patas, makatwiran, at sapat.  
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SINO ANG NASA SETTLEMENT? 
 

5. Sino-sino ang bahagi ng settlement class? 

Ang settlement class ay tinukoy bilang: “lahat ng kasalukuyan at dating IP na nakipagkontrata sa DSHS 
upang magbigay ng mga serbisyo sa personal na pangangalaga para sa isang kliyente na ang mga oras ng 
pangangalaga sa bahay ay binawasan dahil ang DSHS, sa pamamagitan ng mga ahente nito, ay nag-code 
sa kliyente sa isang pagtatasa ng CARE bilang pagkakaroon ng isang Status ng ‘shared benefit’ na may 
kinalaman sa isa o higit pang mga IADL.” 
 
6. Parte ba ako ng settlement class? 

Oo, maliban kung ibubukod mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-opt out (tingnan ang Mga 
Seksyon 15–16). Nakukuha mo ang abisong ito dahil ipinapakita ng mga talaan ng DSHS na nagtrabaho 
ka para sa hindi bababa sa isang kliyente na ang mga oras ng awtorisadong pangangalaga ay binawasan sa 
Class Period dahil na-code ng DSHS ang “status” ng kliyente sa pagtatasa ng CARE bilang “shared 
benefit” para sa hindi bababa sa isang personal na pangangalaga gawain. 
 
7. Paano kung hindi ako direktang mapansin, ngunit sa tingin ko ay miyembro ako ng klase ng 

settlement? 

Kung hindi mo direktang natanggap ang abisong ito ngunit sa tingin mo ay nagtrabaho ka para sa isang 
kliyente ng DSHS na ang mga oras ng awtorisadong personal na pangangalaga ay nabawasan sa Class 
Period dahil tinasa ng DSHS ang kliyente bilang may “shared benefit”, mangyaring makipag-ugnayan sa 
administrator ng settlement sa 888-964-0102.  

 
ANG MGA BENIPISYO SA SETTLEMENT—ANO ANG IYONG MAKUKUHA 

 
8. Ano ang ibinibigay ng kasunduan? 

Ang DSHS ay sumang-ayon na magbayad ng $116,068,000, na gagamitin para sa mga pagbabayad sa 
Settlement Class Members, DSHS's at IPs' shares of payroll taxes, mga bayarin at gastos ng mga abogado 
ng Class Counsel, ang mga gastos sa settlement administration at abiso, at, kung naaangkop, mga 
babayaran sa unyon. 
 
9. Magkano ang magiging bayad ko? 

Ang iyong tinantyang bayad ay [IBINIGAY NG TAGAPANGASIWA]. Tulad ng lahat ng iba pang Mga 
Settlement Class Member, ang iyong indibidwal na pagbabayad ay isang pro rata (o proporsyonal) na 
bahagi ng kasunduan batay sa bilang ng mga oras na sinasabi ng mga Nagsasakdal na nagtrabaho ka nang 
walang bayad sa Class Period at ang naaangkop na sahod para sa mga oras na iyon. 
 
10. Paano nakalkula ang aking bayad? 

Ang mga partido ay sumang-ayon sa isang paraan upang kalkulahin ang mga pagbabayad para sa bawat 
Settlement Class Member, nang paisa-isa, batay sa data sa mga talaan ng DSHS. Ipinapakita ng data kung 
sinong mga kliyente ang na-assess ng DSHS bilang may “shared benefit,” ang mga IP na nag-aalaga sa 
mga kliyenteng iyon, kung gaano karaming mga awtorisadong oras ang nabawasan at hindi nabayaran 
dahil sa status coding ng “shared benefit”, ang mga binabayarang provider na itinalaga sa mga gawaing 
“shared benefit”, at kung magkano ang binayaran ng Estado sa mga provider na iyon.    
 
Ang iyong tinantyang bahagi ng settlement ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa iyong 
tinantyang back pay sa kabuuang back pay para sa lahat ng Mga Settlement Class Member, at pag-
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multiply sa halagang iyon ng $105 milyon. Ang $105 milyon ay ang kabuuang settlement fund na 
binawasan ang mga halagang ibinalik upang bayaran ang bahagi ng DSHS sa mga buwis sa suweldo, mga 
bayarin at gastos sa abogado ng Class Counsel, pangangasiwa sa pag-aayos at mga gastos sa paunawa sa 
class, at iba pang mga gastos. Ang back pay para sa kalkulasyong ito ay ang bilang ng mga hindi 
nabayarang oras dahil sa “shared benefit” na na-multiply sa naaangkop na sahod (kabilang ang overtime, 
kung naaangkop), nang walang dobleng pinsala o interes. Kung maraming provider para sa parehong 
kliyente ang naapektuhan ng “shared benefit” sa parehong buwan, ang mga hindi nabayarang oras ay 
ikinalat nang proporsyonal sa kanila. 
 
Kung hindi binabayaran ng ibang mga class member ang kanilang mga tseke o iba pang gastos sa 
settlement na mas mababa kaysa sa tinantyang halaga, maaari kang makakuha ng hanggang dalawang 
karagdagang bayad na magiging proporsyonal mong bahagi sa natitirang kabuuang settlement fund, 
kasama ang interes na naipon sa pondo. 
 
11. Bakit mas marami o mas mababa ang aking tinantyang bayad kaysa sa iba? 
 
Ang settlement fund ay inilalaan sa mga Settlement Class Member batay sa pro rata (ibig sabihin, 
proporsyonal) na mga porsyento ng pondo, na isinasaalang-alang ang tinantyang indibidwal na pinsala ng 
bawat IP bilang bahagi ng kabuuang pinsala. Mag-iiba-iba ang mga halaga ng indibidwal na settlement 
batay sa mga salik gaya ng tagal ng panahon na nagtrabaho ang IP sa pagitan ng Marso 7, 2014, at 
Pebrero 28, 2021, ang bilang ng mga oras ng pangangalaga na binawasan mula sa mga awtorisadong oras 
dahil sa “shared benefit” (na maaaring ibang-iba depende sa kabuuang oras ng pangangalaga ng kliyente 
at kung magkano ang “shared benefit” na napagpasyahan ng DSHS), ang sahod ng IP, at kung nalalapat 
ang mga rate ng overtime.   
 
12. Bakit maaaring maging zero ang aking tinantyang bahagi? 
Maaari kang maging Settlement Class Member ngunit walang utang kung ang mga talaan ng DSHS ay 
nagpapakita ng ibang mga tagapagkaloob, at hindi ikaw, ang itinalaga sa mga gawaing “shared benefit” sa 
plano ng pangangalaga ng isang kliyente, kung hindi pinili ng DSHS na “shared benefit”” bilang “ status” 
para sa kliyente, o kung tinasa ng DSHS ang nakabahaging benepisyo sa labas ng Class Period. 
 
13. Ano ang iba pang mahahalagang tuntunin ng settlement? 
Pagpapatunay: Sa pamamagitan ng pag-cash o pagdeposito ng iyong pagbabayad sa settlement, bini-
verify mo na: 

1. Ikaw ay isang IP o dati para sa isang kliyente na ang buwanang awtorisasyon sa mga serbisyo ng 
personal na pangangalaga sa bahay ay binawasan dahil sa “shared benefits” na iyong ibinigay; 

2. Nagbigay ka ng mga serbisyo sa personal na pangangalaga sa bahay sa kliyenteng iyon na 
kasama sa plano ng pangangalaga ng kliyente para sa hindi bababa sa bilang ng mga oras ng 
pagsasaayos ng nakabahaging benepisyo na nakasaad sa data ng DSHS, ayon sa buwan at taon, 
na ginamit upang kalkulahin ang iyong pro rata (proporsyonal) bahagi ng settlement fund (ang 
mga oras na ito ay nakalista sa pahina 9 ng abiso na ito); at 

3. Hindi ka binayaran para sa mga serbisyong iyon. 
Mga muling pamamahagi: Kung hindi ka mag-cash o magdeposito ng iyong bayad sa settlement, ang 
iyong bahagi (at anumang interes dito) ay muling ipapamahagi sa ibang Mga Settlement Class Member. 
Katulad nito, kung ang ibang Mga Settlement Class Member ay hindi nag-cash ng kanilang mga tseke, 
ang kanilang mga share ay muling ipapamahagi sa settlement class (kasama ka, kung hindi ka mag-opt 
out). Magkakaroon ng dalawang muling pamimigay. Anumang mga pagbabayad na hindi na-cash 
pagkatapos ng pangalawang muling pamamahagi ay ipapadala pabalik sa Estado. 
 

Mga Buwis sa Payroll: Ang iyong pagbabayad sa settlement ay back pay na napapailalim sa naaangkop 
na mga buwis sa kita at payroll. Iuulat ng settlement administrator ang mga halagang iyon sa IRS sa isang 
W-2 form.  
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Mga Bayad sa Unyon: Kung ikaw ay kasalukuyang miyembro ng SEIU 775, o isang miyembro noong 
huli kang binayaran bilang isang IP, ang settlement administrator ay magbabawas ng 3.2% mula sa iyong 
bayad para sa mga buwan na ikaw ay miyembro ng SEIU 775 at ipapadala ang perang iyon sa ang unyon. 
 
Mga Kinakailangan sa Settlement: Ang kasunduan ay nangangailangan ng pederal na ahensya na 
nagpapatakbo ng Medicaid na kumpirmahin na ito ay magbibigay ng katugmang pederal na pondo para sa 
lahat ng mga pagbabayad sa kasunduan. Nagbigay ito ng kumpirmasyon noong Disyembre 2021. 
Kinakailangan din nito na ganap na pondohan ng Lehislatura ng Washington ang pag-areglo. Ginawa 
iyon ng Lehislatura noong Marso 2022, at nilagdaan ng Gobernador ang badyet noong Marso 31, 2022. 
 
Mag-opt Out: Kung higit sa 3% ng mga class member ang magpasya na mag-opt out sa settlement, 
maaaring ipawalang-bisa ng DSHS ang settlement. 
 
14. Ano ang epekto ng pananatili sa settlement class? 

Maliban kung ibubukod mo ang iyong sarili (tulad ng ipinaliwanag sa Seksyon 15 sa ibaba), mananatili 
ka sa settlement class. Idi-dismiss ng Korte ang kaso "nang may pagkiling" kung inaprubahan nito ang 
kasunduan. Kung gagawin nito, permanenteng madi-dismiss ang anumang mga paghahabol na iginiit o 
maaaring igiit sa demanda na ito, kabilang ang sa iyo. Sa madaling salita, ang utos ng dismissal ng Korte 
ay magpapalaya at maglalabas ng DSHS mula sa mga paghahabol para sa hindi nabayarang sahod o 
overtime, halimbawa o dobleng pinsala, bayad sa abogado, at interes na iginiit o maaaring igiit ng mga 
Nagsasakdal o Mga Settlement Class Member batay sa mga katotohanan. at mga paratang sa Reklamo sa 
pagitan ng Marso 7, 2014, at Pebrero 28, 2021, kabilang ngunit hindi limitado sa mga paghahabol sa 
ilalim ng State Minimum Wage Act, RCW 49.46, Wage Rebate Act, RCW 49.52, at ang tungkulin ng 
mabuting pananampalataya at patas na pakikitungo sa mga kontrata sa pagitan ng mga IP at DSHS. 
Kapag ang mga apela ay "pinalaya" ibig sabihin ang isang taong sakop ng pagpapalaya ay hindi na 
makakapagdemanda o makakabawi mula sa Estado o sa iba pang mga inilabas na partido (tulad ng DSHS 
at kanilang mga ahente) para sa alinman sa mga paghahabol na saklaw ng pagpapalaya. 
 
Kung inaprubahan ng Korte ang kasunduan, pinakawalan din ng DSHS ang mga Nagsasakdal at ang Mga 
Settlement Class Member na hindi nag-opt out sa settlement class mula sa lahat ng mga paghahabol na o 
maaaring igiit na may kaugnayan sa demanda na ito, kabilang ang mga paghahabol para sa paglabag sa 
mga obligasyong kontraktwal ng mga IP, mga aksyon sa kontrata laban sa Mga Settlement Class 
Member, kabilang ang mga aksyong nag-aangkin na ang Mga Settlement Class Member ay nagtrabaho 
nang hindi awtorisadong mga oras na nauugnay sa mga panuntunan sa nakabahaging benepisyo. 
 

HINDI PAGSAMA SA IYONG SARILI SA SETTLEMENT 

Kung gusto mong panatilihin ang karapatang idemanda ang DSHS nang mag-isa tungkol sa mga legal na 
isyu sa kasong ito, dapat mong ibukod ang iyong sarili sa settlement class. Ang proseso ng pagbubukod sa 
iyong sarili ay tinatawag ding "pag-opt out" sa klase ng settlement class. 
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15. Paano ako mag-o-opt out sa settlement? 
 
Kung gusto mong ibukod ang iyong sarili sa settlement, dapat mong ipadala, sa pamamagitan ng First 
Class United States Mail, ang form na ibinigay kasama ng notice na ito sa  

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111  

at isama ang iyong pangalan, kasalukuyang address, numero ng telepono, at email address. Upang maging 
epektibo, ang isang opt-out na statement ay dapat kumpletuhin, lagdaan, at postmark nang hindi lalampas 
sa Hulyo 22, 2022.  
  
Kung magsusumite ka ng wasto at napapanahong kahilingan para sa pagbubukod mula sa klase ng 
settlement, hindi ka magkakaroon ng karapatan na makatanggap ng anumang mga benepisyo sa ilalim ng 
iminungkahing kasunduan sa settlement, at hindi ka masasakop sa mga tuntunin nito o anumang 
pagpapalabas ng mga apela o dismissal kung ang kasunduan sa settlement ay inaprubahan ng Korte. 
Maaari mo ring idemanda (o patuloy na idemanda) ang DSHS sa hinaharap, kung ang iyong mga 
paghahabol ay naipon sa loob ng naaangkop na batas ng mga limitasyon. Kung gusto mong ibukod ang 
iyong sarili upang magsampa ng indibidwal na kaso laban sa mga Nasasakdal, dapat kang makipag-usap 
sa isang abogado sa lalong madaling panahon dahil ang iyong mga paghahabol ay napapailalim sa mga 
batas ng mga limitasyon. 
 
16. Kung ibubukod ko ang aking sarili, maaari ba akong makakuha ng pera mula sa settlement na 

ito? 
 
Hindi. Kung mag-opt out ka o ibubukod mo ang iyong sarili, hindi ka makakatanggap ng anumang pera 
mula sa settlement na ito. Maaari kang magdemanda, magpatuloy na magdemanda, o maging bahagi ng 
ibang kaso laban sa DSHS tungkol sa parehong mga paghahabol, na napapailalim sa lahat ng naaangkop 
na depensa. 
 

PAGTUTOL SA KASUNDUAN 

Maaari mong sabihin sa Korte na hindi ka sumasang-ayon sa kasunduan o ilang bahagi nito. 
 
17. Paano ko sasabihin sa Korte na hindi ko gusto ang settlement? 
 
Kung mananatili ka sa klase ng settlement, maaari kang tumutol sa settlement kung hindi mo gusto ang 
anumang bahagi nito. Maaari kang magbigay ng mga dahilan kung bakit sa tingin mo ay hindi ito dapat 
aprubahan ng Korte. Isasaalang-alang ng Korte ang iyong mga pananaw. Maaari kang tumutol sa 
pamamagitan ng paghahain ng nakasulat na pagtutol sa Korte bago ang Hulyo 22, 2022 sa 2000 
Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 98502. Dapat ka ring magpadala ng mga kopya ng iyong 
nakasulat na pagtutol sa Plaintiffs’ Counsel at DSHS's counsel sa mga address na nakalista sa ibaba, na 
naka-postmark nang hindi lalampas sa Hulyo 22, 2022. 

 
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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Ang iyong pagtutol ay dapat maglaman ng iyong pangalan, kasalukuyang address, numero ng telepono, at 
email address, pati na rin ang mga dahilan kung bakit ka tumututol. Maaari ka ring humarap nang 
personal sa huling pagdinig upang ipaliwanag ang iyong (mga) pagtutol. Ang pagdinig ay magaganap sa 
petsa at oras na nakasaad sa ibaba. Maaari kang kumuha ng abogado sa sarili mong gastos upang 
kumatawan sa iyo sa pagdinig na ito at gumawa ng mga pagtutol sa kasunduan. 
 
Tanging ang mga Settlement Class Member na tumututol sa iminungkahing settlement sa pamamagitan 
ng mga pamamaraang ito ang maaaring mag-apela sa anumang desisyon sa kasong ito. Kung hindi ka 
tumutol bago ang deadline, hindi ka maaaring tumutol sa ibang pagkakataon. 
 
18. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtutol sa pag-areglo at pagbubukod sa aking sarili? 
 
Ang pagtutol ay simpleng pagsasabi sa Korte na hindi mo nagustuhan ang isang bagay tungkol sa 
kasunduan. Maaari ka lamang tumutol kung mananatili ka sa settlement class. Ang pagbubukod sa iyong 
sarili ay pagsasabi sa Korte na hindi mo gustong maging bahagi ng settlement class. Kung ibubukod mo 
ang iyong sarili, wala kang basehan para tumutol dahil hindi ka na naaapektuhan ng kaso. 
 

ANG MGA ABOGADO NA KUMAKATAWAN SA IYO 
 

19. Mayroon ba akong abogado sa kasong ito? 

Ang Korte ay nagpasya na ang mga abogado sa Barnard Iglitzin & Lavitt LLP ay kwalipikadong 
kumatawan sa iyo at sa lahat ng Mga Settlement Class Member. Ang mga abogadong ito ay itinalaga 
bilang "Class Counsel" sa kasong ito. Higit pang impormasyon tungkol sa trabaho at karanasan ng mga 
abogadong ito ay makukuha sa www.workerlaw.com. Hindi ka sisingilin para sa mga abogadong ito. 
Kung gusto mong katawanin ng sarili mong abogado, maaari kang kumuha ng isa sa sarili mong gastos. 
 
20. Paano mababayaran ang mga abogado? 

Hihilingin ng Class Counsel sa Korte na aprubahan ang pagbabayad ng $1,625,000 (1.4% ng settlement 
fund) para sa kanilang mga bayad sa abogado at mga gastos sa paglilitis. Kung maaprubahan, ang 
halagang ito ay babayaran mula sa kabuuang settlement fund. Kung ang legal na gawain pagkatapos ng 
Setyembre 17, 2021, ay nagkakahalaga ng higit sa inaasahan ng Class Counsel, maaari nilang hilingin sa 
Korte na bayaran ang mga karagdagang bayad sa abogado. Maaaring tumutol ang DSHS kung hilingin ng 
Class Counsel ang kahilingang iyon. Ang kasunduan ay maaari pa ring maging epektibo kahit na 
tanggihan ng Korte ang ilan o lahat ng kahilingan ng Class Counsel para sa mga bayarin at gastos. 
 

ANG PAGKAMAKATARUNGAN NA PAGDINIG NG KORTE 
 

21. Kailan ang pagkamakatarungan na pagdinig? 
 
Sa Setyembre 16, 2022 ganap na 9:00 am., sa Kataas-taasang Hukuman sa Probinsya ng Thurston, 2000 
Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 98502, ang Korte ay magsasagawa ng pagdinig upang 
matukoy kung ang iminungkahing kasunduan ay patas, sapat, at makatwiran, at dapat bigyan ng 
panghuling pag-apruba. Ang petsa at oras ng Final Settlement Approval Hearing ay maaaring magbago 
nang walang karagdagang abiso. Dapat mong subaybayan ang website ng settlement sa 
www.IPWageSettlement.com para sa anumang mga update o tawagan ang administrator ng settlement 
nang walang bayad sa 888-964-0102. 
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22. Kailangan ko bang pumunta sa pagkamakatarungan na pagdinig? 
 
Hindi, maliban kung tumutol ka sa pag-areglo. Kung hindi ka mag-opt out sa settlement, maaaring 
kumatawan sa iyo ang Class Counsel sa pagdinig. Maaari kang pumunta sa iyong sariling gastos. Kung 
magpadala ka ng pagtutol, hindi mo kailangan na pumunta sa Korte. Hangga't naipadala mo ang iyong 
nakasulat na pagtutol sa oras, isasaalang-alang ito ng Korte. Maaari mo ring bayaran ang sarili mong 
abogado para dumalo, ngunit hindi kinakailangan na isaalang-alang ang iyong pagtutol. 
 
23. Maaari ba akong magsalita sa pagkamakatarungan na pagdinig? 
 
Kung maghain ka ng napapanahong pagtutol, maaari kang humingi ng pahintulot sa Korte na magsalita sa 
pagkamakatarungan na pagdinig. Upang gawin ito, mangyaring isama ang mga salitang "Nais kong 
humarap sa pagkamakatarungan na pagdinig" sa iyong nakasulat na pagtutol. Ang iyong patotoo ay 
limitado sa mga dahilan kung bakit mo isinama sa iyong pagtutol. Hindi ka makakapagsalita sa pagdinig 
kung ibubukod mo ang iyong sarili sa settlement. 
 

PAGKUHA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON 
 
24 Mayroon bang higit pang mga detalye tungkol sa pag-aayos? 
 
Binubuod ng abiso na ito ang iminungkahing settlement. Ang higit pang mga detalye ay nasa isang 
Settlement Agreement, na makukuha mo sa pamamagitan ng pagtawag sa 888-964-0102 o pagbisita sa 
www.IPWageSettlement.com. 
 
25. Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon? 
 
Maaari kang tumawag sa 888-964-0102; sumulat sa Settlement Administrator sa:  
 

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 

 
o bisitahin ang website sa www.IPWageSettlement.com, kung saan makakahanap ka ng mga sagot sa mga 
karaniwang tanong tungkol sa settlement, isang form sa pag-opt out, at iba pang kapaki-pakinabang na 
impormasyon kaugnay ng settlement. 
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BUOD NG MGA NASAAYOS NA ORAS NG SHARED BENEFIT SA DATA NG DSHS 
 
Ang mga oras na inayos ng shared benefit na nakasaad sa data ng DSHS ayon sa buwan at taon 
na ginamit para kalkulahin ang iyong bahagi sa settlement fund ay ang mga sumusunod: 
 
[IBINIGAY NG TAGAPANGASIWA] 
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HILING NG PAGBUBUKOD 

Liang, et al. v. Wash. State Dep’t of Social and Health Servs., Case No. 20-2-02506-34 
Kataas-taasang Hukuman sa Probinsya ng Thurston 

 
[IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN MO] 
 
Kung ang impormasyong nakalista sa itaas ay nagbago o hindi tama, mangyaring i-update 
ang iyong impormasyon sa ibaba: 
 

Pangalan:  _________________________________________________ 

Address ng koreo: _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Telepono:  _________________________________________________ 

Ibigay ang iyong email address, o, kung wala kang email address, isulat ang 'wala':  

Address ng Email:  _________________________________________________ 

 

Sa pamamagitan ng pagpirma sa ibaba at pagbabalik ng form na ito, nag-opt out ako sa IP shared 
benefit settlement.  
 

___________________________________ Petsa ng Paglagda: _________________________ 
Lagda 
 
Upang ibukod ang iyong sarili mula sa settlement class sa kasong ito, dapat mong kumpletuhin, 
lagdaan, at ipadala ang form na ito, na may postmark na hindi lalampas sa Hulyo 22, 2022 sa: 
 

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 
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