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1Tဤသတင္းအခ်က္အလက ္စာတမ္းသည္ ပုဂၢလိက အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ပုိ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းအေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ အကူအညီအျဖစ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပုိမုိျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
အလုပ္သမားလူမႈ၀န္ထမ္းမန္ေနဂ်ာ ကို ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT1T ကို၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  
 
ေယဘုယ် အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
1. အလုပ္လုပ္ပတ္ တစ္ပတ္ ဆုိတာဘာလဲ။ 
အလုပ္လုပ္ပတ္ တစ္ပတ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ 12 နာရီ (ညသန္းေခါင္) မွ ေနာက္လာမည့္ စေနေန႔ ည 11.59 အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ 

  
2. တစ္ပတ္စာအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ (WWL) ဆုိတာဘာလဲ။ 
တစ္ပတ္စာအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ (WWL) ဆုိသည္မွာ တစ္ပတ္အတြင္း သင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရေသာ စုစုေပါင္း 
အခ်ိန္နာရီျဖစ္ပါသည္။ 2016 ခုႏွစ္ ၀ါရွင္တန္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမွ အလုပ္သမား တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းအတြက ္တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ 
နာရီပမာဏကိ ုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ အလုပ္သမား အားလံုးအတြက္ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈ (WWL) ရိွပါသည္။ အလုပ္ရွင္ (သို႔) 
အလုပ္ရွင္မ်ား ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို သင္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း၌သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ 
အလုပ္ရွင္မွာလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ကို လက္ခံသင့္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ ၎တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း 
တစ္လစာ အကျဲဖတ္ထားေသာ အခ်ိန္နာရီထက ္ပုိေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈ 
(WWL)သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ပုိေၾကးမ်ား ေသခ်ာရရိွေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးပါသည္။ 
  
3. DSHS သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈအား မည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ 

မည္သုိ႔ သိရိွႏုိင္ပါသနည္း။ 
ျပည္နယ္ဥပေဒတစ္ခုကို 2016 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ 2016 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် နာရီ 
40 ထက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွအပ အလုပ္သမား အားလံုး တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 40 ခန္႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ 
တစ္ပတ္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီ 40 ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈကို 2016 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 4.33 လစာေပးလုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ အနီးစပ္ဆံုး ၁၅ 
မိနစ္ ခန္႔(တစ္နာရီ၏ ေလးပုံတစ္ပုံ) ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ 2016 ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ DSHS မွ 2016 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လတြင္ 
အလုပ္လုပ္ခ့ဲၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားထံ ၎တို႔၏ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္အလက္မ်ားကို စာပုိ႔ေပးခ့ဲပါသည္။ အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္သည္ 65 နာရီထက္ 
ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 2016 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလေနာက္ပုိင္းတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါက သင္၏ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္နာရီ ၄၀ ျဖစ္ပါသည္။  

 
4. အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ မွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္ခံခ့ဲရသည္ ဟု ထင္ပါက မည္သုို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။ 
အကယ္၍ သင္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ မွားယြင္းစြာ ဆံုးျဖတ္ခံခ့ဲရသည္ဟု ထင္ပါက အလုပ္ သမား လူမႈဖူလံုေရးစီမံခန္႔ခြဲသူဆီသို႔ 
ေတာင္းဆိုစာ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ DSHS မွ ၀ါရွင္တန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ကုဒ္နံပါတ ္388-114-0050 တိုင္းအတြက္ သင္၏နာရီကို ျပန္လည ္
ၾကည့္ရႈေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
5. အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသလား။ 
အကယ္၍ သင္၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ 60.25 မွ 65 နာရီအတြင္း ျဖစ္ပါက၊ ဥပေဒ အေျပာင္းအလမဲရိွလွ်င္ 2017 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ 1 ရက္မွ 
စတင္ၿပီး နာရီ 60 သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဟုတ္ပါက၊ သင္၏ အၿမဲ တမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 
ရိွေနသမွ် ေျပာင္းလမဲည ္မဟုတ္ပါ။ သင္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL) သည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမွ အနားယူၿပီး ျပန္လည ္
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပါကလည္း ေျပာင္းလမဲႈရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 

  
6. ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ပတ္စာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)အတြင္း မည္သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္ သနည္း။ 

• တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ 
• အနားယူျခင္း 
• လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း 
• ယာယီ ဆိုင္းင့ံမႈ 

 
7. ကၽြႏု္ပ္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ခရီးသြားလာခ်ိန္၊ DSHS ၏ လုိအပ္ေသာ သင္တန္းခ်ိန္ ႏွင့္ လုပ္ခေပးသည့္ 

အနားယူခြင့္မ်ား(PTO)အတြက္ သက္ေရာက္ပါသလား။  
မသက္ေရာက္ပါ။ ခရီးသြားျခင္း၊ DSHS ၏လုိအပ္ေသာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း၊ ခြင့္ယူျခင္းမ်ား(PTO)သည္ သင္၏ တစ္ပတ္စာ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWW)တြင္ မပါ၀င္ပါ။ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ ခရီးသြားရျခင္း၊ (PTO)ခြင့္ယူရေသာ အပတ္အတြင္း၌ပင္လွ်င္ 
လုပ္ငန္းရွင္ လုိအပ္သည့္ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတိုင္း လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္္သည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။  

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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အခ်ိန္ပုိေၾကး (OT) 
8. ကၽြန္ေတာ္၏ အခိ်န္ပုိေၾကး(OT)ကုိ မည္သုိ႔ တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါသနည္း။ 

အလုပ္ခ်ိန္တစ္ပတ္အတြင္း သင္အလုပ္လုပ္ေသာ နာရီေပါင္း 40 အတြက္ ပုံမွန္ လစာ ရရိွပါမည္။ နာရီ 40 ထက္ပုိမုိ အလုပ္လုပ္ရေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္တိုင္းအတြက္ သင့္ ပုံမွန္ လစာ၏ 1.5 ဆ ရရိွပါမည္။  
IPOne ၏ေငြေပးေျခမႈ စနစ္သည္ သင္၏ ပုံမွန္လစာအတိုင္း (လစာအျပည့္) တစ္ပတ္အတြင္း သင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ 
အခ်ိန္ပမာဏ အားလုံးအတြက္ ေပးေခ်သည္။ ၎သည္ အခ်ိန္ပုိ(OT) တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္ပုိ(OT)နာရီမ်ား၏ 
(½)တစ္၀က္ႏႈန္းျဖင့္ ထည့္ေပါင္းေပးပါသည္။ အားလံုးကိုေပါင္း၍ အၿပီးသတ္လစာအျဖစ္ ေပးပါသည္။ 

 
ဥပမာ- 
သင္သည္ တစ္ပတ္အတြင္း စုစုေပါင္း 45 နာရီ အလုပ္လုပ္ခ့ဲၿပီး၊ သင္၏ ပုံမွန္ လစာမွာ တစ္နာရီလွ်င္ 12 ေဒၚလာျဖစ္သည္။ 
သင္၏၀င္ေငြမွာ 
45 နာရီ× တစ္နာရီလွ်င္$12 (အလုပ္ခ်ိန္အျပည့္ႏႈန္း)  =$540 
+အခ်ိန္ပုိ 5 နာရီ× $6 �အလုပ္ခ်ိန္တစ္၀က္ႏႈန္း�          =$30 
  
စုစုေပါင္း   $ 540+ $30 = $ 570 

Type equa tion here. 
အခ်ိန္ပုိ(OT)ကို စုစုေပါင္း ေငြေပးေခ်မႈေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျပသၿပီး ၀င္ေငြ အပုိင္းတြင္မူ ခြဲျခားေဖာ္ျပပါသည္။ ယခု ဥပမာတြင္ ၀င္ေငြအပုိင္း၌ 
တစ္ဦးလွ်င္ ၄၅ နာရီ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ၅ နာရီ အခ်ိန္ပုိ(OT) တို႔ပါ၀င္ သည္။  

 
9. ခရီးသြားလာျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ DSHS သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း၊ ခြင့္ယူျခင္းမ်ား(PTO)အတြက္ အခ်ိန္ပုိေၾကး(OT)ရရိွႏုိင္ပါသလား။  

သင္၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္းသည ္နာရီ 40 ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ခရီးသြားလာခ်ိန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ DSHS 
သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းအတြက ္အခ်ိန္ပုိေၾကး(OT)ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ခြင့္ယူေသာ အခ်ိန္ မ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အျဖစ္ 
မစဥ္းစားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပုိေၾကး(OT)ေပးေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
တစ္ပတ္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီ 40 (WWL) ရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
10. တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 40 ထက္ပုိ၍ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသလား။  

DSHS ထံမွ ယာယီ နာရီ 40 ထက္ပုိေသာအလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္ရွင္ အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူမႈကို ရရိွထားျခင္းမရိွပါက တစ္ပတ္လွ်င္ 
နာရီ 40 ထက္ပုိ ၍ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါ။ 

 
11. အကယ္၍ မတူညီေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနပါက အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္  ကန္႔သတ္မႈ ထက္ပုိ၍ 

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါသလား။  
မည္မွ်ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ သင္၏ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)အတြင္း 
အလုပ္ရွင္အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲရပါမည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္ တစ္ဦးထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနပါက 
သင္၏ စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္သည ္အပတ္စဥ္ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္(WWL)ထက္မပုိေစရန္ သင္၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကုိ အလုပ္ရွင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ စနစ္ တက် စီမံခန္႔ခြဲ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲထားသင့္ပါသည္။  

 
12. အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုပ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ရရိွေသာ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)ထက္ ပုိေသာ အခ်ိန္ဇယားကုိ 

ျပဳလုပ္ခ်င္ပါက မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။  
• သင္၏ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္(WWL)ထက္ ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က ္မရိွေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

ထိုကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို အလြန္အမင္း အလုပ္လုပ္ျခင္း ဟု စဥ္းစားပါသည္။ အလြန္ အလုပ္ လုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
#19 တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္ 

• သင္၏ တစ္ပတ္စာ ကန္႕သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္(WWL)ထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လက္မခံပါႏွင့္။  
• အလုပ္ရွင္အား အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ထပ္ခန္႔ရန္ အားေပးပါ။  
• အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏အလုပ္ခ်ိန္ကန့္သတ္ခ်က္အား နားလည္ေပးႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရိွပါက (သုိ႔) အပုိ အလုပ္သမား 

တစ္ေယာက္ ရွာ၍ မရပါက အလုပ္ရွင္အား သူ/ သူမ၏ လူမႈ၀န္ထမ္းမန္ေနဂ်ာအား ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းရန္ အားေပးပါ။  
• အေရးေပၚႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ3 ရိွ #18 ကိုၾကည့္ပါ။  

 
 
 
 
 



အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ပုိ အခ်က္အလက္ စာရြက္ 
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တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီ 40.5 ႏွင့္ အထက္ရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
13. တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 40 ထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါသလား။  

အကယ္၍ သင္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)သည္ နာရီ 40 ထက္ပုိေၾကာင္း DSHS မွ ေရးသား ေပးပုိ႔ထားေသာ 
အေၾကာင္းၾကားစာ ရိွပါက သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ထံမွ ယာယီ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တိုးျမႇင့္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳစာ ရိွပါက 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ရႏုိင္ပါသည္။  

14. အကယ္၍ အလုပ္ရွင္ တစ္ေယာက္ထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ေပးေနပါက မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးခြန္းနံပါတ္ 11 ၏ အေျဖကို ၾကည့္ပါ။  
 

15. အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္(WWL)ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ 
ပုိေသာ အခ်ိန္ကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ ညိွႏိႈင္းလုိပါက မည္သုိ႔ျပဳလုပ္သင့္ပါသနည္း။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးမွန္ကန္ေနပါက သင္သည္ သင့္အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။  
• အလုပ္ရွင္တြင္ လိုအပ္မႈရိွရမည္။ 
• အခ်ိန္ပုိ လုိေဆာင္ျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္၏ လစဥ္အကျဲဖတ္ထားေသာ အခ်ိန္နာရီထက ္မေက်ာ္လြန္ရပါ။ 
• ရက္တစ္ပတ္အတြင္း၌သာပုိ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ထုိလ၏အျခား ရက္သတၱပတ္မ်ား တြင္ 

အေရးပါသည့္ဂရုစုိက္မႈမပါဝင္ဘ ဲအလုပ္ရွင္အကျဲဖတ္မႈရရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 
• အကယ္၍ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္း ထိုလ၏ ရက္သတၱပတ္တိုင္း တြင္ သင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက၊ 

ရက္တစ္ပတ္အတြင္း၌သာပုိ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ထုိလ အတြက္ သင္ရရိွသင့္ေသာ အခ်ိန္ပုိထက္ ပုိ၍ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိ ုမျဖစ္ေစရပါ။  

 
သင္၏ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)ကန္႔သတ္မႈသည္ နာရီ 40 ထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက၊ သင္၏ တစ္လအတြင္း 
အခ်ိန္ပုိအလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ပုံမွန္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါက အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ကုိ လိုအပ္သလို ညွိႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။ 
တစ္လအတြင္း စုုစုေပါင္း အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကုိ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)စုစုေပါင္းထံမွ နာရီ 40 ကို 
ႏုတ္ျခင္း၊ ရလဒ္ကို ထုိလအတြင္း ပါရိွေသာ စေနေန႔ အေရအတြက္ႏွင့္ ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါသည္။  

ဥပမာ- 
ဂ်ိဳးစ္၏ တစ္ပတ္လွ်င္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္(WWL)မွာ 46 နာရီျဖစ္သည္။ ဂ်ိဳးစ္၏ တစ္လလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ 
အခ်ိန္ပုိ ပမာဏသည္ သူအလုပ္လုပ္ေနေသာ လတြင္ ပါရိွေသာ စေနေန႔ အေရအတြက္ေပၚ မူတည္ပါသည္။  
စေနေန႔ 5 ရက္ တြက္ခ်က္မႈ : 46 -40 = 6 ×5 = 30 
စေနေန႔ 4 ရက္ တြက္ခ်က္မႈ : 46-40  =6 ×4 = 24 
ဂ်ိဳးစ္အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ အလုပ္ရွင္သည္ တစ္လတာအတြက္ ဂ်ိဳးစ္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ပုိ ပမာဏကိ ုစေနေန႔ 5 
ရက္ပါရိွေသာ လတြင္ နာရီ 30၊ စေနေန႔ 4 ရက္ပါရိွေသာ လတြင္ 24 နာရီထက္ မပုိေစပဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

 
အကယ္၍ သင္၏အလုပ္ရွင္သည္ အပုိအခ်ိန္ပုိနာရီမ်ားကို ၎တုိ႔၏လြတ္လပ္ခြင့္အသစ္(New Freedom) (သို႔) လူမႈ 
ကူညီေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူထားပါက သင္၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ပမာဏ ကို တစ္ပတ္လွ်င္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္(WWL)ထက္ပုိ၍ လုပ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ သည္။  

 
16. အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုပ္ရွင္သည္ အၿမဲတမ္းတစ္ပတ္လွ်င္ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ပမာဏ (WWL) အရ တစ္လအတြင္း 
ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စုစုေပါင္းအခ်ိန္ပုိ ပမာဏထက္ပုိ၍ မ်ားျပားေသာ အခ်ိန္ကုိ တာ၀န္ထမ္းေစခ်င္ပါက မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ နံပါတ ္12 ၏ အေျဖကို ၾကည့္ပါ။  
 
ယာယီအလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္၏ တိက်ေသာတစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈ (CSWWL) 
17. ယာယီအလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္၏ တိက်ေသာ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈ (CSWWL) ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
သင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္သည္၎တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ အပုိအလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြ ေနစဥ္အေတာအတြင္း DSHS 
ဆီသုိ႔ သင္၏ ယာယီ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏ (WWL) ကို တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ DSHS မွ သင့္ထံသို႔ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း (သို႔) ပယ ္ဖ်က္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးပုိ႔ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳပါက သင့္ထံသို႔ 
ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း စတင္ သည့္ေန႔၊ ၿပီးဆံုးသည့္ေန႔၊ ခြင့္ျပဳေသာ နာရီစုစုေပါင္းပမာဏတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားစာထတဲြင္ ေဖာ္ျပထားပါ မည္။ 
သင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္ထံသုိ႔လည္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ ပုိ႔ေပးသြားမည ္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ ေတာင္းဆိုမႈ၊ အေၾကာင္းၾကားစာကို 
ယာယီအလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္၏ တိက်ေသာ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္မႈ(CSWWL) ေတာင္းဆိုျခင္းဟု ေခၚသည္။ 
အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္၏ လစဥ္အကျဲဖတ္ ထားေသာ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ယာယီတစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားကို DSHS မွ ခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ပါ။  
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အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ား  
18. အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ စုစုေပါင္း အလုပ္ခ်ိန္(WWL)အားလုံးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းအလုပ္ရွင္၏အေရးေပၚႏွင့္ ႐ုတ္တရက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆုိပါက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။  

• အလုပ္ရွင္၏ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ၿပီး စိတ္ခ်ရသည္အထိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေနပါ။  
• အကယ္၍ အေရးေပၚ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွပါက ေဆးပညာဆုိင္ရာ ကူညီ၀န္ေဆာင္မႈ  

9-1-1 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
• လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီဆိုပါက သင္၏တစ္ေန႔တာ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို ရပ္နားလိုက္ပါ။  
• အလုပ္သမားေရးရာ လူမႈကူညီေရးမန္ေနဂ်ာ ထံသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ၿပီး အေျခအေနကို ရွင္းျပပါ။  

 
အလြန္အကၽြံ အလုပ္လုပ္ျခင္း 
19. အလြန္အကၽြံ အလုပ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  

 အလြန္အကၽြံ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ေအာက္ပါ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ 
• သင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်ိန္ထက္ပုိ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရျခင္း 
• DSHS မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏ(WWL)ထက္ ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
• တစ္ပတ္အတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်ိန္ထက ္အလုပ္တာ၀န္ခရီးမ်ား သြားရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါ သည္။  

 
20. သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိတာ ဘာလဲ။  

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုသည္မွာ DSHS မွ သင့္ထံသို႔ သတိေပးစာ ေပးပုိ႔ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သတိေပးစာတြင္ 
သင္သည္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏထက္ပုိ၍ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္တာ၀န္ခရီးသြားျခင္းမ်ားကိ ု
ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  

         
21. အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း တာ၀န္ခရီးသြားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါက မည္သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။  

• သင္သည္ အလြန္အကၽြံ႕အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္သည့္ အႀကိမ္တိုင္း DSHS မွ ခြင့္ျပဳမထားေသာ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား 
မလုပ္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရး ယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ုသင့္ထံသုိ႔ သတိေပးစာ 
ေပးပုိ႔ပါမည္။ ထိုသတိေပးစာကို သင္ အလုပ္လုပ္ ေနေသာ  သင္၏အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔လည္း 
ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

• တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အလြန္အကၽြံအခ်ိန္ပုိအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကိုေတြ႔ရိွပါက စာခ်ဳပ္ကိ ုဖ်က္သိမ္း ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရက္ေပါင္း 90 
ခန္႔လစာမရရိွျခင္းတို႔ျ႔ပဳလုပ္ပါမည္။ အကယ္၍သင္၏စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း ျခင္းခံရပါက ေနာက္ထပ္ စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ 
ရက္ေပါင္း 90 ခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းရမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

• အကယ္၍ သင္သည္ တစ္ပတ္စာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ တာ၀န္ ခရီးသြားျခင္းမ်ားကိုု 
ထပ္တလဲလဲ က်ဴးလြန္ေနပါက DSHS မွ သင္၏ စာခ်ဳပ္ကိ ုထာ၀ရ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ 
ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 
22. ကၽြႏ္ုပ္၏ စာခ်ဳပ္ဖုိင္အတြင္းတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရးယူမႈသည္ မည္မွ်ၾကာၾကာ ရိွေနမည္နည္း။  
      သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ အေရးယူမႈသည္ စာခ်ဳပ္ စတင္သည့္ေန႔မွ စတင္၍ 12 လ တိတိခန္႔ ရိွေနပါလိမ့္မည္။   
      12 လၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္အေရးယူမႈ ၿပီးဆံုးပါမည္။ 
 
23. သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရးယူမႈကုိ မည္သုိ႔ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ပါသနည္း။  

• သင္၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဇယားကို အၿမဲတမ္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ခ်ေရးထားပါ။  
• အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ သင္၏တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏကိ ုသက္ ေရာက္ေစေသာ 

အလုပ္အခ်ိန္ဇယားကို ေျပာင္းလလဲုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုလာ ပါက အလုပ္သမားေရးရာ လူမႈ၀န္ထမ္း 
မန္ေနဂ်ာထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း  ဆက္သြယ္ပါ။  

• တစ္ေန႔တာ အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း သင္၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို အလုပ္ခ်ိန္ဇယားတြင္မွတ္သားထားပါ။ 
ျပကၡဒိန္စာရြက္ေပၚတြင္မွတ္သားထားျခင္းမွာလည္း အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ သင္၏တစ္ပတ္စာ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏထက ္ေက်ာ္လြန္ျခင္းရိွ၊ မရိွ မၾကာခဏ စစ္ေဆးပါ။  

• DSHS တြင္ သင္ႏွင့္ သင္၏အလုပ္ရွင္အား တစ္ပတ္စာ ကန္႔သတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ ပမာဏ ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာရိွပါသည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေလ့လာလုိပါက www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT

