
Notice of Settlement Agreement and Fairness Hearing (Paunawa ng Kasunduan sa 
Pakikipag-areglo at Patas na Pagdinig) para sa Dunakin v. Lashway No. NO. 2:14-cv-00567-
JLR, na isang Kaso tungkol sa Mga Serbisyo para sa Mga Residente ng Pribadong Pasilidad sa 
Pangangalaga na may mga Intellectual Disability at Related Condition (Kapansanan sa Pag-iisip 
at Nauugnay na Kundisyon). 
 
Ang Dunakin. v. Patricia Lashway at Dorothy Teeter, NO. 2:14-cv-00567-JLR, ay nauugnay sa 
screening, pagsusuri, at mga serbisyo ng Preadmission Screening and Resident Review 
(PASRR) para sa mga residente ng pribadong pasilidad sa pangangalaga na may mga 
intellectual disability at mga kaugnay na kundisyon (intellectual disabilities and related conditions 
o ID/RC) sa Estado ng Washington. 
 
Ang PASRR ay isang espesyal na hanay ng mga kinakailangan upang matiyak na ang mga 
indibidwal na may ID/RC ay hindi nailalagay sa mga pasilidad sa pangangalaga nang labag sa 
kanilang kagustuhan kung magagawa naman nilang mamuhay nang ligtas at may suporta sa 
ibang lugar sa loob ng komunidad. Tinitiyak din ng PASRR na natatanggap ng mga indibidwal na 
may ID/RC na naninirahan sa mga pasilidad sa pangangalaga ang mga kailangan nilang 
"espesyal na serbisyo" upang matuto sila ng mga kasanayan at mapahusay ang kanilang 
kakayahang gumawa ng mga bagay-bagay nang mag-isa. Mayroong "Antas I na screening" sa 
PASRR na may layuning makilala ang mga taong pumupunta sa mga pasilidad sa pangangalaga 
na maaaring may ID/RC. Mayroon "Antas II na pagsusuri" sa PASRR na may layuning matukoy 
kung aling mga serbisyo at kapaligiran ang naaangkop. 
 
Napagkasunduan ng mga panig sa kasong ito na pahusayin ang Antas I na screening at Antas II 
na pagsusuri sa PASRR, pati na rin ang pagtitiyak na nakakatanggap ang mga residente ng mga 
inirerekomendang serbisyo sa mga wastong kapaligiran. Inihain ng mga panig ang kasunduang 
ito sa Hukuman, na pauna nang nag-apruba ng kasunduan. Bago maging pinal ang kasunduan, 
mayroon kayong pagkakataong suriin ang kasunduan sa inyong sariling pagsisikap at ipaalam sa 
hukuman ang inyong saloobin. Magsasagawa ang Hukuman ng patas na pagdinig. Sa pagdinig 
na ito, isasaalang-alang ng Hukuman ang mga komentong natanggap nito mula sa mga 
indibidwal na may interes sa kasunduan. Pagkatapos nito ay ibababa ng Hukuman ang pinal 
nitong pasya tungkol sa kung patas, makatuwiran, at sapat ba ang kasunduan. 
 
Impormasyon Tungkol sa Isinampang Kaso 
 
Ang isinampang kaso na Dunakin ay isang sama-samang paghahabla (class action). Sa sama-
samang paghahabla, may isang indibidwal na kumakatawan sa maraming tao (tinutukoy bilang 
"class o pangkat") na mayroong iisang legal na isyu. Ang kaso ay isinampa ng isang indibidwal 
(tinutukoy bilang "kinatawan ng pangkat") noong 2014 laban sa Kalihim ng Washington State 
Department of Social and Health Services (DSHS) at sa Direktor ng Washington State Health 
Care Authority (HCA). Isa siyang residente sa isang pasilidad sa pangangalaga na pinapatakbo 
nang pribado at mayroon siyang kundisyong nauugnay sa isang intellectual disability. 
 
Noong Abril 2015, napagpasyahan ng Hukuman na ang resulta ng kaso ay malalapat sa kanya 
at sa iba pang mga: 
 
(a) residente o magiging residente ng mga Medicaid-certified na pasilidad sa pangangalaga na 
pinapatakbo nang pribado sa Estado ng Washington; at 
 



(b) tumatanggap ng Medicaid, na may intellectual disability o (mga) nauugnay na kundisyon na 
kwalipikadong sumailalim sa screening at pagsusuri alinsunod sa 42 U.S.C. § 1396r(e)(7) at 42 
C.F.R. § 483.122 et seq .. 
 
Ang pangkat ay kinakatawan ng mga abugado mula sa Disability Rights Washington (DRW) at 
sa law firm ng Sirianni Youtz Spoonemore Hamburger. 
 
Buod ng Kasunduan sa Pakikipag-areglo 
 
Mga Serbisyo ng PASRR 
 
Naglista ang Kasunduan sa Pakikipag-areglo ng pitong layunin para sa pagpapahusay ng 
screening, pagsusuri at mga serbisyo ng PASRR. Kabilang sa mga layunin ng kasunduan ang: 
 
1. Napapanahon at sapat na PASRR Antas I na Screening 
2. Napapanahon, sapat at naaangkop na mga PASRR Antas II na pagsusuri 
3. Mga Pagpupulong at Pagsubaybay pagkatapos ng PASRR Antas II 
4. Ipinabatid na Pagpaplano sa Pagpili at Paglipat para sa Mga Miyembro ng Pangkat na 

Maaari at Posibleng Gustuhing Manirahan sa Mga Kapaligirang Nakabatay sa Komunidad 
5. Ipinabatid na Pagpaplano sa Pagpili at Paglipat para sa Mga Miyembro ng Pangkat na 

Maaari ngunit Posibleng Hindi Gustuhing Manirahan sa Mga Kapaligirang Nakabatay sa 
Komunidad 

6. Ipinabatid na Pagpaplano sa Pagpili at Paglipat para sa Mga Miyembro ng Pangkat na Hindi 
Magagawang Manirahan sa Mga Kapaligirang Nakabatay sa Komunidad 

7. Pagtitiyak ng Sapat na Kapasidad ng Komunidad 
 
Para sa bawat layunin, nakapaloob sa kasunduan ang mga resulta ng patakaran, resulta ng 
pagsasanay, at sukatan. 
 
Inilalarawan ng mga resulta ng patakaran ang mga pamamaraang gagamitin ng DSHS upang 
makamit ang bawat layunin. Nakapaloob sa mga resulta ng patakaran ang mga pangunahing 
elementong ito: 
 
• Mga pagsusuri sa Antas I na screening sa Mga Pasilidad sa Pangangalaga upang matiyak 

na wastong natutukoy ng mga ito ang mga indibidwal na may ID/RC na nangangailangan ng 
karagdagang pagsusuri 

• Pagtitiyak na malinaw na isinasaad ng mga Antas II na pagsusuri kung nangangailangan ang 
indibidwal ng Mga Espesyal na Serbisyo at kung nangangailangan nga siya, ang kumpletong 
hanay ng mga inirerekomendang espesyal na serbisyo 

• Pagtatalaga ng proseso ng Pagkatapos ng Antas II na pagpaplano at pagsubaybay upang 
makita ang pagpapatupad ng mga rekomendasyon sa Antas II 

• Pagtatalaga ng mga case manager o assessor sa paggawa at pagpapatupad ng mga plano 
sa paglipat para sa mga miyembro ng pangkat na handa at magagawang i-discharge 

• Pag-aalok ng mga Family Mentor Service (Serbisyo sa Pagtuturo sa Pamilya) sa mga 
residente at sa kanilang mga pamilya 

• Pagbibigay ng mga Espesyal na Serbisyo nang may makatuwirang pagiging napapanahon 
 
Inilalarawan ng mga resulta ng pagsasanay para sa bawat layunin ang ituturo sa mga screener, 
evaluator, at case manager upang masundan nang tama ang mga pamamaraan sa mga resulta 
ng patakaran. Nakapaloob sa mga resulta ng pagsasanay ang mga pangunahing paksang ito: 



 
• Antas I na Screening para sa mga empleyado ng ospital at pasilidad sa pangangalaga 
• Pagtukoy ng ebidensya at mga dokumento sa pagsasagawa ng mga pasya sa Antas II 
• Gabay kapag dapat isangguni ang mga pagsusuri sa Antas II sa karagdagang espesyal na 

pagsusuri 
• Mga proseso ng pagkatapos ng PASRR Antas II na pagpaplano at pagsubaybay 
• Nakatuon sa Indibidwal na Pagpaplano para sa mga Assessor ng PASRR 
 
Panghuli, kabilang sa mga sukatan para sa bawat layunin ang mga datos na iuulat kada tatlo 
hanggang anim na buwan upang maipakita kung ang mga resulta ng patakaran at pagsasanay 
ay ipinapatupad sa mabisang paraan. Kabilang sa mga pangunahing sukatan ang: 
 
• Porsyento ng mga Antas I na screening na naisagawa nang tama 
• Porsyento ng mga Antas II na pagsusuri na natapos sa tamang oras 
• Porsyento ng mga Antas II na pagsusuri na nagdodokumento ng mga dahilan para sa mga 

pagpapasya 
• Porsyento ng mga miyembro ng pangkat na nakatanggap ng mga inirerekomendang 

pagsusuri at/o mga espesyal na serbisyo sa loob ng 90 araw 
• Porsyento ng mga kasalukuyang miyembro ng pangkat na handa at magagawang pauwiin na 

nailagay sa isang alternatibong nakabatay sa komunidad 
• Porsyento ng mga miyembro ng pangkat sa hinaharap na mas gusto ang alternatibong 

nakabatay sa komunidad na hindi mananatili sa isang pasilidad sa pangangalaga sa loob ng 
mahigit isang taon 

 
Inaasahan ng mga panig na isasagawa ng Mga Akusado ang pagpapatupad ng Kasunduan sa 
Pakikipag-areglo sa o bago ang Setyembre 30, 2020. Matatapos ang lahat ng obligasyon sa 
ilalim ng kasunduang ito kung matutugunan ng Mga Akusado ang mga pamantayan para sa 
lahat ng sukatan. Ang mga sukatan ay mga hakbang lang na maaaring magpakita na natugunan 
ng estado ng Washington ang mga obligasyon nito, at nagbibigay-daan sa Hukuman na 
ipawalang-bisa ang kaso. Kung ganap na sumusunod ang estado ng Washington, 
mapapawalang-bisa ang kaso. 
 
Mga Bayarin at Gastusin ng Abugado 
 
Sumang-ayon ang mga akusado na bayaran ang mga bayarin at gastusin ng abugado ng 
pangkat para sa oras at perang nagastos ng Tagapayo ng Pangkat sa kasong ito. Sa 
kasalukuyan, tinatantya ng tagapayo ng pangkat na umaabot sa $640,000.00 ang halaga ng 
mga bayarin sa abugado, at ang halaga ng mga bayarin sa litigasyon ay umaabot sa $64,000.00. 
Sa o bago sumapit ang Nobyembre 28, 2016, ihahain ng abugado ng Pangkat ang kanilang 
Mosyon para sa Mga Bayarin sa Abugado at Gastusin sa Litigasyon (Motion for Attorneys Fees 
and Litigation Costs) para sa eksaktong halaga ng mga bayarin sa abugado at gastusin sa 
litigasyon na maaari nilang habulin. Ang Mosyon na ito ay ipo-post sa website ng tagapayo ng 
Pangkat. http://www.disabilityrightswa.org/dunakin-v-lashaway-class-action-behalf-nursing-
facility-residents-intellectual-disabilities-and 
 
Kung hindi tututol ang mga akusado sa Mosyon para sa Mga Bayarin sa Abugado at Gastusin sa 
Litigasyon ng tagapayo ng pangkat, hindi maghahabol ang tagapayo ng Pangkat ng 1.5 na 
multiplier ng mga bayarin sa abugado. Kung pipiliin ng mga akusado na tumutol sa Mosyon para 
sa Mga Bayarin sa Abugado at Gastusin sa Litigasyon ng tagapayo ng pangkat, maaaring 
maghabol ang tagapayo ng Pangkat ng 1.5 na multiplier, na naaayon sa nauugnay na batas, at 
maaaring maghabol ang mga akusado ng pagbabawas sa hinihiling na halaga ng mga bayarin 



sa abugado at gastusin sa litigasyon. Magpapasya ang Hukuman sa panghuling pagdinig kung 
makatuwiran ang dapat bayaran ng mga akusado sa mga bayarin sa abugado at gastusin sa 
litigasyon. 
 
Babayaran ng mga akusado ang lahat ng bayarin at gastusin. Walang sinumang miyembro ng 
pangkat ang kailangang magbayad ng mga bayarin sa abugado o gastusin sa litigasyon. Dapat 
isumite ng mga miyembro ng Pangkat na tututol o mayroong komento hinggil sa pagbabayad ng 
kanilang mga bayarin at gastusin ng abugado ang kanilang mga komento ayon sa nakalarawan 
sa ibaba. 
 
Karagdagang Impormasyon 
 
Ito ay isang buod lang ng Kasunduan sa Pakikipag-areglo. Kung gusto ninyong matuto pa 
tungkol sa Kasunduan sa Pakikipag-areglo, narito ang inyong mga opsyon: 
 
Basahin ang buong Kasunduan sa Pakikipag-areglo. Kung kayo o kung may kilala kayong 
maaaring miyembro ng pangkat, matuto tungkol sa inyong mga karapatan sa: 
 
http://www.disabilityrightswa.org/dunakin-v-lashaway-class-action-behalf-nursing-facility-
residents-intellectual-disabilities-and 
 
Doon, makakakita kayo ng karagdagang impormasyon. Makakakuha sa site ng kopya ng buong 
Kasunduan sa Pakikipag-areglo. Mayroon din ditong mga dokumentong naglalarawan ng mga 
pagsusuri at espesyal na serbisyo ng PASRR. 
 
Magtanong. Ang Kasunduan sa Pakikipag-areglo ay isang mahaba at puno ng detalyadong 
impormasyon. Handa ang Disability Rights Washington (DRW) upang sagutin ang iyong mga 
tanong. Ang DRW ay isa sa mga organisasyon na naglilingkod bilang mga abugado ng mga 
miyembro ng pangkat. Walang kaukulang kabayaran ang pakikipag-usap sa DRW. Maaari ninyo 
silang tawagan nang toll-free sa 1-800-562-2702. 
 
Paano Isumite ang Iyong Mga Komento 
 
Ang sinumang humihiling na magbigay ng komento tungkol sa Kasunduan sa Pakikipag-areglo 
at/o sa Mosyon para sa Mga Bayarin sa Abugado at Gastusin sa Litigasyon ng tapapayo ng 
Pangkat, pabor o tutol man dito, ay maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagsusumite ng 
kanilang mga komento sa pamamagitan ng pagsulat o sa pagdalo sa patas na pagdinig. 
 
Upang isumite ang iyong mga komento sa DRW o sa Hukuman: 
Maaari ninyong isumite ang mga nakasulat na komento sa pamamagitan ng liham, e-mail o iba 
pang mga paraan. Isumite ang mga komento sa Disability Rights of Washington sa: 
Disability Rights Washington 315 5th Ave. S., Suite 850 
Seattle, WA 98104 dunakin@dr-wa.org 
 
Ang anumang mga komentong natanggap ng DRW, o ang anumang nakalistang tagapayo ng 
pangkat sa kasong ito, ay ibibigay ng Hukuman. 
 
Ang mga pahayag ay maaari ding ibigay nang direkta kay Kagalang-galang na Hukom, James L. 
Robart. Dapat matanggap ng Hukom ang mga nakasulat na komento nang hindi lalampas sa 
Disyembre 12, 2016. Isumite ang mga komento sa hukom sa: 



United States District Court for the Western District of Washington, Seattle 700 Stewart St., Ste. 
15229, 
Seattle, WA 98101 
 
Upang makadalo sa patas na pagdinig: 
 
Maaaring magbigay ng mga oral na komento sa patas na pagdinig na isasagawa sa Enero 9, 
2017. 
 
Ang pupuntahang address para sa pagdinig ay sa: 
United States District Court for the Western District of Washington, Seattle 700 Stewart St., 
Suite. 15229, 
Seattle, WA 98101 
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