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ВЕРХОВНИЙ СУД ОКРУГУ ТЕРСТОН 
Liang, et al. v. State of Washington Dep’t of Social & Health Services (DSHS), et al. 

Якщо ви є або були індивідуальним постачальником послуг (IP), який забезпечував особистий догляд 
клієнтам, чиї оплачувані години догляду було скорочено Департаментом DSHS через правила 
«спільної користі», ви можете отримати виплату за мировою угодою за колективним позовом. 

 

Це повідомлення санкціоноване судом. Це повідомлення не є клопотанням від адвоката. 
 

Мирова угода забезпечить доступність коштів у розмірі 116 мільйонів доларів США для 
задоволення претензій індивідуальних постачальників послуг (IP), які забезпечували особистий 
догляд клієнтам, чиї оплачувані години догляду були скорочені DSHS через правила DSHS щодо 
«спільної користі» у період з 7 березня 2014 року по 28 лютого 2021 року. 

 

Мирова угода забезпечить вирішення позову щодо того, чи було відмовлено індивідуальним 
постачальникам послуг (IP) у повній компенсації за відпрацьовані години через правила спільної 
користі; дозволить сплатити гроші індивідуальним постачальникам послуг (IP); забезпечить 
уникнення ризиків, пов’язаних із продовженням судового процесу; забезпечить виплату грошей 
таким індивідуальним постачальникам послуг (IP), як ви; та звільнить Департамент DSHS та 
інших відповідачів від відповідальності. 
 

Ваші законні права є зачепленими незалежно від вашої участі у процеси. Уважно прочитайте це 
повідомлення. Додаткова інформація наведена на сайті www.IPWageSettlement.com. 

 

ВАШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА МОЖЛИВОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З МИРОВОЮ УГОДОЮ 
 

Не 
вдавайтеся до 
жодних дій; 
якщо ви 
отримаєте 
чек, 
зарахуйте 
кошти на свій 
рахунок 
(інкасуйте 
його) 

Залишайтеся в цьому позові. Відмовтеся від певних прав. 
Не вдаючись до жодних дій, ви залишитеся причетним(-ою) до колективного позову. 
Якщо мирову угоду буде схвалено, ви маєте зберегти причетність до цієї угоди, аби 
отримати чек. Див. розділи 9-13. Якщо ви інкасуєте або депонуєте цей чек, ви 
підтверджуєте, що працювали на відповідного клієнта, надавали йому певну кількість 
догляду та не отримували гроші за ці послуги. Відповідна перевірка детально описана в 
Розділі 13 нижче. Якщо ви не інкасуєте чек, ця сума буде перерозподілена між іншими 
індивідуальними постачальниками послуг (IP), але ви все одно відмовляєтеся від свого 
права подати позов до DSHS за претензіями, які покриваються мировою угодою. 

Виключіть 
себе з угоди 

Вийдіть з цього позову. Не отримуйте компенсацій. Збережіть права. 
Якщо ви виключите себе або «відмовитесь» від участі в мировій угоді, ви не отримаєте 
гроші через угоду. Утім, ви збережете всі права та зможете подати до DSHS окремі 
позови. Щоб відмовитися, ви маєте вжити відповідних заходів до 22 червня 2022 р. 

Заперечуйте Якщо ви не задоволені угодою, повідомте про це суду. 
Якщо ви не задоволені умовами запропонованої мирової угоди, ви можете подати 
письмове заперечення до Суду та/або з’явитися до Суду, щоб особисто пояснити свої 
заперечення. Ви не можете одночасно виключити себе з мирової угоди та висловити 
свої заперечення щодо угоди. 

 

• Ваші права та можливості, – а також терміни їх реалізації, – роз’яснені в цьому повідомленні.  
 

• У будь якому разі Суд має прийняти рішення про затвердження або відхилення цієї мирової 
угоди. Виплати будуть здійснені у разі затвердження Судом мирової угоди та після 
вирішення будь-яких апеляцій. Будь ласка, майте терпіння. 
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 ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 
1. Чому я отримав(-ла) це повідомлення? 
Ви отримали це повідомлення, оскільки за даними Департаменту соціальних послуг та охорони 
здоров'я (DSHS) штату Вашингтон, ви є або були індивідуальним постачальникам послуг (IP), який 
уклав із DSHS договір у період із 7 березня 2014 року до 28 лютого 2021 року на надання послуг 
особистого догляду за клієнтом, чиї оплачувані години догляду були скорочені, оскільки DSHS 
закодував статус клієнта в оцінці CARE як «спільна користь» принаймні для одного виду догляду. 
 

Суд ухвалив надіслати вам це повідомлення, оскільки ви маєте право знати про запропоноване 
врегулювання та свої законні права та можливості до прийняття Судом рішення про схвалення або 
відхилення мирової угоди. Позов має назву Ліанг та ін. проти Департаменту соціальних послуг 
та охорони здоров'я (DSHS) в штаті Вашингтон та ін. (Liang et al. v. State of Washington) та 
номер 20-2-02506-34; позов знаходиться на розгляді у Верховному суді штату Вашингтон в окрузі 
Терстон; позов був поданий певними індивідуальним постачальникам послуг (IP) (у цьому 
повідомленні згаданими як «позивачі») проти штату Вашингтон, Департаменту DSHS та секретаря 
Департаменту DSHS (у цьому повідомленні сукупно згаданих як «DSHS»). 
 

2. Про що цей позов? 
Позивачі стверджують, що з 7 березня 2014 року до 28 лютого 2021 року Департамент DSHS не 
виплатив певним індивідуальним постачальникам послуг (IP) всю належну їм заробітну плату. 
Позивачі стверджують, що це сталося, коли Департамент DSHS скоротив оплачувані години 
догляду, оскільки їм було виявлено, що індивідуальний постачальник послуг (IP) і клієнт, або 
кілька клієнтів в одному домогосподарстві, використовували певні види особистого догляду, які 
виконує індивідуальний постачальник послуг (IP), як-от приготування їжі, покупки, робота по 
дому, або постачання деревини, для спільної користі. Позов вимагає відшкодування заробітної 
плати та інших грошових збитків за державним договором та законодавством про заробітну плату. 
Позивачі стверджують, що індивідуальні постачальники послуг (IP) працювали без оплати.  
 

Департамент DSHS заперечує порушення будь-яких законів або будь-які неправомірні дії з його боку.  
 

3. Що таке «колективний позов»? 
Колективний позов – це позов, який позивачі подають до суду від себе, а також від імені інших 
людей, які перебувають у подібному становищі. У цій справі позивачами є три індивідуальні 
постачальники послуг (IP): Сільвія Ліанг, Мануель Бріто та Шазія Анвар. Інші індивідуальні 
постачальники послуг (IP) позначені як «учасники позову». У колективному позові на одному 
судовому засіданні буде вирішено питання для всіх учасників позову, крім тих, хто виключає себе 
з групи учасників позову.  
 

Суд визначив цю справу як колективний позов виключно у зв’язку із запропонованою мировою 
угодою. Суд не вирішив, чи слід визначати цю справу як колективний позов у зв’язку з судовим 
розглядом позовів по суті. Якщо суд з будь-якої причини не надасть остаточного схвалення 
мирової угоди, мирової угоди не буде, і сторони повернуться до судового розгляду справи. Усі 
індивідуальні постачальники послуг (IP), причетні до мирової угоди, окрім тих, хто виключив себе 
з цієї групи, відомі як «учасники мирової угоди». 
 

4. Чому мова йде про мирову угоду? 
Обидві сторони вважають, що виграють у суді, але суд не виніс рішення на користь жодної зі 
сторін. Обидві сторони погодилися на врегулювання, щоб уникнути витрат, затримок, ризиків і 
невизначеностей, пов’язаних із судовим розглядом та апеляціями. Сторони зробили це після 
тривалого розгляду питання та обміну інформацією. Учасники мирової угоди, які відповідають 
вимогам згідно з розрахунками, наведеними в розділі 10 нижче, отримують компенсацію.  
 

Позивачі та їхні адвокати (консультант групи) вважають, що мирова угода відповідає найкращим 
інтересам усіх учасників угоди, а умови мирової угоди є справедливими, розумними та 
адекватними.  
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ХТО В Є В ГРУПІ УЧАСНИКІВ МИРОВОЇ УГОДИ? 
 

5. Хто входить до групи учасників мирової угоди? 
Група учасників мирової угоди визначається як: «всі поточні та колишні індивідуальні 
постачальники послуг (IP), які уклали договір із Департаментом DSHS на надання послуг 
особистого догляду клієнту, чиї години догляду вдома були скорочені, оскільки Департамент 
DSHS через своїх агентів надав клієнту оцінювальний статус CARE «спільна користь» щодо 
одного або кількох видів догляду». 
 
6. Чи належу я до групи учасників мирової угоди? 
Так, якщо ви не виключите себе, відмовившись від участі (див. Розділи 15–16). Ви отримали це 
повідомлення, оскільки за даними Департаменту DSHS ви працювали принаймні на одного 
клієнта, чиї дозволені години догляду були скорочені протягом періоду позову, оскільки DSHS 
закодував оцінювальний «статус» клієнта CARE як «спільна користь» принаймні для одного виду 
особистого догляду. 
 
7. Що робити, якщо я не отримав(-ла) повідомлення безпосередньо, але вважаю себе 

учасником групи мирової угоди? 
Якщо ви не отримали це повідомлення безпосередньо, але вважаєте, що працювали на клієнта 
Департаменту DSHS, чиї дозволені години особистого догляду були скорочені протягом періоду 
позову, оскільки DSHS оцінив клієнта як того, що має «спільну користь», зверніться до 
адміністратора мирової угоди за номером 888-964-0102.  

 
ПЕРЕВАГИ МИРОВОЇ УГОДИ — ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ 

 
8. Що дає мирова угода? 
Департамент DSHS погодився сплатити 116 068 000 доларів США, які будуть використані для 
виплат учасникам групи мирової угоди, часток податків на заробітну плату від Департаменту 
DSHS та індивідуальних постачальників послуг (IP), гонорарів та компенсації витрат на адвокатів 
групи, компенсації витрат на адміністрування мирової угоди та забезпечення відповідних 
повідомлень, а також, де доречно, для виплат профспілкових внесків. 
 
9. Яку суму отримаю я? 
Орієнтовно ви отримаєте: [НАДАНО АДМІНІСТРАТОРОМ]. Як і для решти учасників групи 
мирової угоди, сума, яку ви отримаєте, є пропорційною часткою грошової компенсації за мировою 
угодою з урахуванням кількості годин, які, за ствердженням позивачів, ви працювали без оплати 
протягом періоду позову, і застосовної ставки заробітної плати за ці години. 
 
10. Як була розрахована сума, яку я отримаю? 
Сторони домовилися про метод розрахунку платежів окремо для кожного учасника групи мирової 
угоди, спираючись на дані Департаменту DSHS. Дані визначають, яких клієнтів Департамент 
DSHS оцінив як таких, що мають «спільну користь», індивідуальних постачальників послуг (IP), 
які доглядали за цими клієнтами, скільки дозволених годин було скорочено та неоплачено через 
надання статусу «спільна користь», платних постачальників, призначених для забезпечення видів 
догляду із «спільною користю», а також скільки держава заплатила цим постачальникам.    
 
Ваша приблизна частка в мирній угоді була розрахована шляхом ділення вашої передбачуваної 
заробітної плати на загальну суму заробітної плати для всіх учасників мирної угоди і множення 
цієї суми на 105 мільйонів доларів США. 105 мільйонів доларів – це загальний фонд угоди за 
виключенням сум, утримуваних для оплати частки Департаменту DSHS у податках на заробітну 
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плату, оплати гонорарів і компенсації витрат на адвокатів групи, витрат на адміністрування 
мирової угоди та забезпечення відповідних повідомлень, а також інших витрат. За цим 
розрахунком заборгованість по заробітній платі визначена таким чином: кількість неоплачених 
годин через «спільну користь» помножують на застосовну ставку заробітної плати (включаючи 
ставку за понаднормову роботу, якщо вона передбачена) без подвійного відшкодування збитків та 
без нарахування відсотків. Якщо кілька постачальників одного клієнта потерпіли від статусу 
«спільної користі» в тому самому місяці, неоплачені години розподілялися між ними пропорційно. 
 

Якщо інші учасники мирової угоди відмовляться інкасувати свої чеки, або якщо інші витрати на 
забезпечення мирової угоди фактично будуть меншими за очікувані, ви можете отримати до двох 
додаткових платежів, які становитимуть пропорційну частку загального фонду мирової угоди, що 
залишився, плюс відсотки, нараховані на фонд. 
 

11. Чому мій розрахований платіж є більшим або меншим за чийсь інший? 
 

Фонд мирової угоди розподіляється між учасниками групи пропорційними відсотковими частками 
з урахуванням розрахованих індивідуальних збитків кожного індивідуального постачальника 
послуг (IP) як частини загальних збитків. Індивідуальні суми компенсації залежать від таких 
факторів, як тривалість роботи індивідуального постачальника послуг (IP) у період із 7 березня 
2014 р. по 28 лютого 2021 р., кількість годин догляду, відрахованих із кількості дозволених годин 
через надання статусу «спільна користь» (на індивідуальному рівні може суттєво відрізнятися 
залежно від загальної кількості годин догляду за клієнтом і кількості статусів «спільної користі», 
наданих Департаментом DSHS), ставки заробітної плати індивідуального постачальника послуг 
(IP) та застосування ставки за понаднормові часи.   
 

12. Чому моя розрахована частка може бути нульовою? 
Ви можете бути учасником групи мирової угоди, але не мати права на отримання виплат, якщо за 
даними DSHS для виконання завдань, яким було надано статус «спільна користь» у плані догляду 
клієнта, були призначені інші постачальники, а не ви, якщо Департамент DSHS не позначив 
клієнта статусом «спільна користь», або якщо Департамент DSHS визначив «спільну користь» за 
межами періоду позову. 
 

13. Які ще є важливі умови мирової угоди? 
Перевірка: Інкасуючи або вносячи на рахунок кошти, отримані за умовами мирової угоди, ви 
підтверджуєте, що: 

1. Ви є або були для клієнта індивідуальним постачальником послуг (IP) з особистого 
догляду вдома, чиї робочі години було зменшено через «спільну користь», яку ви 
забезпечували; 

2. Ви надали цьому клієнту послуги особистого догляду вдома, які були включені до плану догляду 
за клієнтом принаймні на зазначену в даних DSHS скориговану через спільну користь кількість 
годин за місяцями та роками, яка була використана для розрахунку вашої пропорційної частки 
розрахункового фонду (ці години вказані на сторінці 9 цього повідомлення); і 

3. Вам не платили за ці послуги. 
Перерозподіл: Якщо ви не інкасуєте або не зарахуєте на рахунок свій платіж за мировою угодою, 
ваша частка (і будь-які відсотки на неї) буде розподілена між іншими учасниками групи мирової 
угоди. Так само, якщо інші Учасники розрахункового класу не інкасують свої чеки, їхні частки 
будуть перерозподілені між рештою учасників групи (включаючи вас, якщо ви не вийдете з 
групи). Перерозподіл відбуватиметься двічі. Будь-які кошти, які не будуть інкасовані після 
другого перерозподілу, будуть повернуті держави. 
 
Податки на заробітну плату: Платіж на вашу користь за мировою угодою – це виплата вам 
заборгованості з урахуванням відповідних податків на прибуток та на заробітну плату. 
Адміністратор мирової угоди проінформує Внутрішню податкову службу (IRS) про ці суми у 
формі W-2.  
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Внески до профспілки: Якщо ви наразі є членом профспілки SEIU 775 або були її членом, коли 
останній раз отримували гроші як індивідуальний постачальник послуг (IP), адміністратор мирової 
угоди відраховує 3,2 % з вашого платежу за місяці, коли ви були членом SEIU 775, і надішле ці 
гроші на користь профспілки. 
 
Вимоги до мирової угоди: Мирова угода вимагає від федерального агентства, яке керує 
програмою Medicaid, підтвердити, що воно надасть відповідні федеральні кошти для всіх 
розрахункових платежів. Таке підтвердження було надано в грудні 2021 року. Ще однією вимогою 
було забезпечення фінансування угоди у повному обсязі законодавчим органом штату Вашингтон. 
Законодавчий орган виконав відповідні дії в березні 2022 року, а губернатор підписав бюджет 31 
березня 2022 року. 
 
Вихід з мирової угоди: Якщо більше 3 % учасників групи мирової угоди класу вирішать 
відмовитися від мирової угоди, Департамент DSHS може її анулювати. 
 
14. Що мені дасть перебування в групі мирової угоди? 

Якщо ви не вийдете з мирової угоди (див. інструкції в Розділі 15 нижче), ви залишитеся в групі 
мирової угоди. Якщо суд схвалить мирову угоду, справа буде закрита «без права поновлення». У 
такому разі будь-які претензії, які були або могли бути висунуті в цьому позові, зокрема вами, 
будуть назавжди відхилені. Іншими словами, наказ Суду про закриття справи у такий спосіб 
звільняє Департамент DSHS від позовів щодо невиплаченої заробітної плати або неоплаченої 
понаднормової роботи, штрафних збитків або відшкодування збитків у подвійному розмірі, 
відшкодування гонорарів адвокатів та виплати відсотків, які були або могли бути заявлені 
позивачами або учасниками групи мирової угоди на основі фактів і звинувачень в Скарзі за період 
від 7 березня 2014 року до 28 лютого 2021 року, включаючи, між іншим, претензії на базі Закону 
про мінімальну заробітну плату штату, RCW 49.46, Закону про неможливість стягнення заробітної 
плати, RCW 49.52, та норм доброчинності та чесності у зв’язку з виконанням договорів між 
індивідуальним постачальником послуг (IP) і Департаментом DSHS. «Звільнення» від претензій 
означає, що особа, на яку поширюється звільнення, не може згодом подати до суду на штат або на 
інші звільнені від претензій сторони (наприклад, на Департамент DSHS або на його агентів) або 
стягнути з них гроші за будь-якими претензіями, які покриваються звільненням. 
 
Якщо суд схвалить мирову угоду, Департамент DSHS також звільняє Позивачів і учасників групи 
мирової угоди, які не вийшли з групи мирової угоди, від усіх претензій, які були або могли бути 
висунуті щодо цього позову, включаючи претензії щодо порушення договірних зобов’язань 
індивідуальними постачальниками послуг (IP), а також позови у зв’язку з невиконанням 
договірних зобов’язань учасниками групи мирової угоди, зокрема позови, у яких стверджується, 
що учасники групи мирової угоди відпрацювали несанкціоновані години, які підпадають під 
визначення спільної користі. 
 

ВИКЛЮЧЕННЯ З ГРУПИ МИРОВОЇ УГОДИ 

Якщо ви хочете зберегти право самостійно подавати до Департаменту DSHS позови стосовно 
правових питань у цій справі, ви повинні вийти з групи мирової угоди. Процес виходу також 
називається «виключенням» з групи мирової угоди. 
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15. Як я можу вийти з групи мирової угоди? 
 
Якщо ви хочете вийти з групи мирової угоди, ви повинні надіслати поштою США First Class 
United States Mail форму, надану разом із цим повідомленням, на адресу  

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111  

і вказати своє ім’я, поточну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. Для того, щоб 
заява про відмову була дійсною, вона має бути заповнена, підписана й надіслана звичайною 
поштою до 22 червня 2022 р., (перевіряється за датою поштового штемпеля).  
  
Якщо ви подаєте дійсний і своєчасний запит про виключення з групи мирової угоди, ви не 
матимете права на будь-які ухвали й переваги за запропонованою мировою угодою і не будете 
пов’язані її умовами, зокрема щодо звільнення від претензій, у разі затвердження мирової угоди 
Судом. Ви також можете подати позов (або продовжити процес подання позову) до Департаменту 
DSHS в майбутньому за умови, що застосовний строк позовної давності для ваших претензій не 
вичерпано. Якщо ви хочете виключити себе з групи мирової угоди, щоб подати індивідуальний 
позов проти Відповідачів, вам слід якомога швидше звернутися до адвоката, оскільки на ваші 
вимоги розповсюджується норма про позовну давність. 
 
16. Якщо я виключу себе з групи мирової угоди, чи можу я отримати гроші за мировою 

угодою? 
 
Ні. Якщо ви вийдете з групи мирової угоди або виключите себе з цієї групи, ви не отримаєте 
грошей за мировою угодою. Ви можете подавати до суду, продовжувати діяльність у зв’язку з 
наявними позовами або брати участь в інших позовах проти DSHS, що стосуються тих самих 
претензій, у процесах, які передбачають використання усіх застосовних засобів захисту. 
 

НЕЗГОДА З МИРОВОЮ УГОДОЮ 

Ви можете повідомити Суду, що ви не згодні з угодою або якоюсь її частиною. 
 
17. Як я можу сказати суду, що мені не подобаються умови угоди? 
 
Якщо ви не вийдете з групи мирової угоди, ви можете висловити незгоду з мировою угодою, якщо 
вам не сподобається будь-яка її частина. Ви можете вказати причини, з якої, на вашу думку, суд не 
повинен її затверджувати. Суд розгляне вашу думку. Ви можете висловити незгоду через письмове 
заперечення, яке слід подати до Суду до 22 червня 2022 р., на адресу 2000 Lakeridge Dr. SW, Bldg. 
3, Olympia, WA 98502. Ви також маєте надіслати копії письмового заперечення адвокату позивачів 
і адвокату Департаменту DSHS за адресами, наведеними нижче. Дата поштового штемпеля 
відправлення має бути не пізнішою за 22 червня 2022 р. 

 
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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Ваше заперечення має містити ваше ім’я та прізвище, поточну адресу, номер телефону та адресу 
електронної пошти, а також причини незгоди. Ви також можете особисто з’явитися на останнє 
слухання для пояснення своєї позиції. Слухання відбудеться у дату та час, зазначені нижче. Ви 
можете найняти адвоката за свій рахунок, який буде представляти вас на цьому слуханні та 
висувати заперечення проти мирової угоди. 
 
Оскаржити будь-яке рішення у цій справі можуть тільки учасники групи мирової угоди, які 
заперечують проти запропонованого врегулювання в рамах встановленої процедури. Якщо ви не 
висловите незгоду з мировою угодою у визначений термін, ви більше не зможете незгоду з 
мировою угодою. 
 
18. Яка різниця між незгодою з мировою угодою та виходом з групи учасників мирової 

угоди? 
 
Висловлюючи незгоду, ви просто повідомляєте Суду, що якась із умов угоди вам не подобається. 
Висловлювати заперечення можна лише за умови, що ви залишаєтеся в групі учасників мирової 
угоди. Виходячи з групи морової угоди, ви повідомляєте Суду, що не хочете бути частиною групи 
мирової угоди. Якщо ви виходите з групи мирової угоди, у вас немає підстав висловлювати з нею 
незгоду, оскільки справа більше вас не стосується. 
 

ЮРИСТИ, ЯКІ ВАС ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ 
 

19. Чи маю я юриста в цій справі? 

Суд дозволив адвокатам Barnard Iglitzin & Lavitt LLP представляти вас та всіх учасників групи 
мирової угоди в цій справі. У матеріалах справи ці адвокати визначені як «Консультант групи». 
Додаткова інформація про роботу та досвід цих юристів наведена на веб-сайті 
www.workerlaw.com. Оплата за послуги адвокатів у цій справі з вас стягуватися не буде. Якщо ви 
хочете, щоб вас представляв власний адвокат, ви можете найняти його за свій рахунок. 
 
20. Як здійснюється оплата послуг адвокатів? 

Консультант групи проситиме суд затвердити виплату 1 625 000 доларів США (1,4% від фонду 
мирової угоди) на оплату гонорарів адвокатам та судових витрат. У разі схвалення ця сума буде 
виплачена із загального фонду мирової угоди. Якщо робота адвокатів після 17 вересня 2021 року 
коштуватиме більше за очікування Консультанта групи, Консультант може вимагати від Суду 
відшкодування додаткових гонорарів адвокатам. Якщо Консультант групи подасть такий запит, 
Департамент DSHS має право висловити незгоду. Утім, мирова угода може набути чинності навіть 
якщо суд відхилить частину або всі вимоги Консультанта групи щодо гонорару та витрат. 
 

СУДОВЕ СЛУХАННЯ 
 

21. Коли судове слухання? 
 
22 червня 2022 р. о 9:00 у Верховному суді округу Терстон за адресою 2000 Lakeridge Dr. SW, 
Bldg. 3, Olympia, WA 98502 Суд проведе слухання, щоб визначити, чи є запропонована мирова 
угода справедливою, адекватною та доцільною, і чи має вона бути остаточно схвалена. Дата й час 
слухання щодо остаточного затвердження мирової угоди можуть змінитися без додаткового 
повідомлення. Щоб відстежувати оновлення, слідкуйте за інформацією на веб-сайті мирової угоди 
за адресою www.IPWageSettlement.com або телефонуйте адміністратору мирової угоди за 
безкоштовним номером 888-964-0102. 
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22. Чи маю я приходити на судове слухання? 
 
Ні, якщо ви не заперечуєте проти мирової угоди. Якщо ви не вийдете з групи учасників угоди, на 
слуханні вас може представляти консультант групи. Ви можете приїхати на судове слухання за 
свій рахунок. Якщо ви надсилаєте заперечення, вам не потрібно приходити до Суду. Якщо вчасно 
надіслали письмове заперечення поштою, воно буде розглянуте Судом. Ви також можете 
надіслати на слухання власного адвокати, заплативши за його участь у слуханні, але для розгляду 
ваших заперечень це не є обов’язковим. 
 
23. Чи можу я виступити на судовому слуханні? 
 
Якщо ви вчасно подасте заперечення, ви можете попросити дозволу Суду на виступ під час 
судового слухання. Для цього включіть у письмове заперечення таку фразу: «Я маю намір 
з’явитися на судове засідання» (“I intend to appear at the fairness hearing”). Ваші свідчення 
обмежуватимуться причинами незгоди, зазначеними вами в запереченні. Якщо ви вийшли з групи 
учасників мирової угоди, ви не можете виступати на слуханні. 
 

ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
24. Чи існує детальніша інформація про мирову угоду? 
 
Це повідомлення підсумовує запропоновану мирову угоду. Детальніша інформація міститься в 
угоді про врегулювання претензій, яку ви можете отримати, зателефонувавши за номером 888-964-
0102 або відвідавши веб-сайт за адресою www.IPWageSettlement.com. 
 
25. Як отримати більше інформації? 
 
Зателефонуйте за номером 888-964-0102; напишіть Адміністратору мирової угоди за адресою:  
 

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 

 
або відвідайте веб-сайт за адресою www.IPWageSettlement.com, де опубліковані відповіді на 
поширені запитання щодо мирової угоди, форма декларації про вихід із мирової угоди, а також 
інша корисна інформація щодо мирової угоди. 
 
 
  



Є питання? Відвідайте www.IPWageSettlement.com або подзвоніть: 1-888-964-0102 
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ПІДСУМКОВІ ДАНІ DSHS ПРО КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, СКОРИГОВАНУ ЧЕРЕЗ 
«СПІЛЬНУ КОРИСТЬ» 

 
Зазначена в даних DSHS скоригована через спільну користь кількість годин за місяцями та 
роками, яка була використана для розрахунку вашої частки розрахункового фонду є 
такою: 
 
[НАДАНО АДМІНІСТРАТОРОМ] 

 

 

  



Є питання? Відвідайте www.IPWageSettlement.com або подзвоніть: 1-888-964-0102 
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ЗАПИТ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ 

Liang, et al. v. Wash. State Dep’t of Social and Health Servs., справа № 20-2-02506-34 
Верховний суд округу Терстон 

 
[ВАША КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ] 
 
Якщо наведена вище інформація змінилася або є неправильною, оновіть інформацію 
нижче: 
 

Ім'я, прізвище: ________________________________________________ 

Поштова адреса: ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

Телефон:  ________________________________________________ 

Укажіть свою адресу електронної пошти або, якщо у вас її немає, напишіть «немає»:  

Адреса електронної пошти:  ________________________________________________ 

 

Підписавшись нижче та повернувши цю форму, я відмовляюся від участі в мировій угоді з 
індивідуальними постачальниками послуг (IP) щодо спільної користі.  
 

___________________________________ Дата підписання: _________________________ 
Підпис 
 
Щоб вийти з групи учасників мирової угоди у цій справі, ви маєте заповнити, підписати та 
повернути нам цю форму на зазначену адресу. Дата поштового штемпеля відправлення 
має бути не пізнішою за 22 червня 2022 р.  
 

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

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 
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