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 معلومات عمومی اضافه کاری
 به معنی چی است؟ ’هفته کاری‘  .1

 شب ختم ميگردد.  11:59(نصف شب) آغاز ميشود و روز شنبه ساعت  12:00هفته کاری روز يکشنبه ساعت 
 

 ؟به معنی چی است) WWLحد هفته کاری ( .2
WWL  واشنگتن  2016ی شما ميتوانيد در يک هفته کار کنيد. يک قانون ايالتعبارت است از ساعت های مجموعی کاری که

ساعت های کاری محدود در هفته دارند.  IPs) را در يک هفته محدود ساخت. همه IPارايه کننده انفرادی ( ساعت های کاری يک
ز يک مشتری برای شما مشخص ) کار کنيد اگر اين ساعتها بخاطر يک يا بيشتر اWWLشما ممکن نتوانيد تا حد هفته کاری (

شده باشد و مشتری که شما برای او کار ميکنيد مستحق بدست اوردن اين ساعتها باشد. مشتری ممکن در پالن مراقبت خود بيشتر 
تا  در کنترول نمودن مصارف اضافه کاری کمک ميکند WWLاز ساعتهای که ارزيابی شده ديگر ساعتها را اختصاص ندهد. 

 ود که بوديجه خدمات برای تمام کسانی که ضرورت دارند موجود است.اطمينان حاصل ش

 
3. DSHS ) حد هفته کاری ياWWL دايمی من را چطور تعين ميکند و من چطور ميتوانم (WWL دايمی خود را بدانم؟ 

ساعت کاری را  40هفته ) در يکه IPsيک قانون ايالتی منظور شد. اين قانون برای تمام ارايه کننده گان انفرادی ( 2016در اپريل 
ساعت کاری کار نموده  40در يک هفته بيشتر از  2016مشخص و محدود نمود به استثنا کسانی که به طور اوسط در جنوری 

) در IP( ساعت از طريق تقسيم نمودن ساعت های پرداخت شده ارايه کننده گان انفرادی 40) WWLبودند. حد هفته کاری (
 آنها ارقام ثابت مشخص شد. WWLتعين شد و به معلومات  4.33باالی  2016جنوری 

 
 ) من اشتباه تعين شده چطور؟WWLاگر من فکر کنم که حد هفته کاری ( .4

) شما اشتباه تعين شده، ميتوانيد به مدير قضيه مشتری يک درخواست تسليم نمايد و WWLاگر شما فکر ميکنيد که حد هفته کاری (
DSHS  ساعتهای شما را مرور ميکند. 0050-114-388نظر به قانون اداری واشنگتن 

 
 ) دايمی من در آينده تغير خواهد کرد؟WWLايا حد هفته کاری ( .5

ساعت کم ميشود مگر اينکه  60به  2017جوالی  01ساعت است، بتاريخ  65و  60.25) شما بين WWLاگر حد هفته کاری (
) دايمی شما تغير نميکند تا وقتيکه شما منحيث يک ارايه کننده WWLديگر، حد هفته کاری (قانون تغير کند. در صورت 

) IP) واجد شرايط باقی بمانيد. اگر در خدمات شما وقفه وارد شود و شما در آينده بحيث يک ارايه کننده انفرادی (IPانفرادی (
 يکند.) شما تغير نمWWLبازگشت نمايد، در آن صورت هم حد هفته کاری (

 
 ) و ساعتهای کاری من کدام خدمات شامل اند؟WWLدر حد هفته کاری ( .6

 مراقبت شخصی •
 مراقبت راحتی •
 اموزش بدست اوردن مهارتها •
 مراقبت امان •

 
) نيز PTOيا رخصتی پرداخت شده (، DSHS) من در جريان سفر، در صورت اموزش مورد نياز WWLايا حد هفته کاری ( .7

 قابل تطبيق است؟
. به اين ) شما شامل نيستWWL) در حد هفته کاری (PTOساعتهای سفر، اموزش مورد نياز، و رخصتی پرداخت شده (نخير. 

) برای مشتری نظر به نياز کار کرده ميتوانيد، حتی در هفته های که شما اموزش های WWLمعنی که شما تا حد هفته کاری (
 ) داريد.PTO( الزم، ساعتهای سفر منظور شده، يا رخصتی پرداخت شده
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 )OTپول اضافی کاری (
 ) پرداخت شده من چطور محاسبه ميشود؟OTاضافه کاری ( .8

 1.5ساعت کار، شما  40ساعت کار معاش منظم خود را بدست مياوريد. و تمام ساعتهای بيشتر از  40شما در يک هفته کاری تا 
 يا يک و نيم اندازه معاش منظم خود را بطور اضافی کاری بدست مياوريد. 

شما به نام "معاش مکمل" ياد ميشود) پول تمام ساعتهای کاری شما را نظر به معاش تعين شده (که ب IPOneسيستم پرداخت پول 
 نشان داده شده.  2/1پرداخت مينمايد. در اين ساعتهای اضافی به اندازه 

 مثال:
 دالر است. 12ساعت کار کرديد و اندازه معاش شما در يک ساعت  45شما در يک هفته کاری 

 معاش شما خواهد بود:
 دالر 540دالر (معاش تعين شده) =  12فی ساعت  xساعت  45

 دالر 30دالر (نصف معاش تعين شده) =  x 6ساعت اضافی کاری  5
________________________________________________ 

 دالر 570دالر =  30دالر +  540مجموعا     
بخش امتيازات بيشتر واضح گرديده است. در اين ) در شرح خالصه پرداخت معاش نشان داده شده است و در OTاضافی کاری (

 ) نشان ميدهد.OTساعت اضافی کاری ( 5ساعت مراقبت شخصی و  45مثال، بخش امتيازات 
 

 بدست مياورم؟ OT) نيز اضافی کاری PTOيا رخصتی پرداخت شده (، DSHSآيا در جريان سفر، اموزش مورد نياز  .9
 گر ساعتهای مجموعی کار شما در يک) بدست مياوريد اOTنيز اضافی کاری ( DSHSشما در جريان سفر و اموزش مورد نياز 

ساعت باشد. ساعتهای رخصتی پرداخت شده به طور ساعتهای کار در نظر گرفته نميشود، به همين دليل در اين  40هفته بيش از 
 نميشويد. OTساعتها شما هيچوقت مستحق اضافی کاری 

 
 

 ) دايمی دارندWWL) که حد هفته کاری (IPانفرادی (معلومات برای ارايه کننده گان 
 ساعت کار کرده ميتوانم؟ 40آيا من در يک هفته کاری بيش از  .10

منظوری مشخص از طرف  نيد مگر اينکه شما بخاطر يک مشتریساعت کار ک 40شما نميتوانيد در يک هفته کاری بيش از 
DSHS  ساعت کار کنيد. 40بدست اورده باشيد که بطور موقت بتوانيد بيش از 

 
 دايمی خود بيشتر کار کنم؟) WWLاگر من برای مشتريان متعدد کار ميکنم، آيا ميتوانم از حد هفته کاری ( .11

فتن اينکه چقدر ) دايمی خود تنظيم نمايد، بدون در نظر گرWWLشما بايد تمام ساعتهای کاری مشتری را در حد هفته کاری (
مشتری داريد. اگر شما برای بيش از يک مشتری کار ميکنيد، شما بايد همرای هر کدام آن وقت خود را تعين نمايد تا اطمينان 

 ) دايمی خود کار ننموده ايد.WWLحاصل کنيد که با جمع نمودن تمام ساعتهای کاری، شما بيش از حد هفته کاری (
 

 ) دايمی خود کار کنم، چی بايد بکنم؟WWLهمرايش بيشتر از ساعتهای حد هفته کاری ( اگر يک مشتری ميخواهد که من .12
) کار نمايد و اينکه اين کار به معنی ادعا اضافی خواهد WWLتوضيح نمايد که شما اجازه نداريد بيش از حد هفته کاری ( •

 را ببنيد. 19بود. برای معلومات بيشتر در مورد ادعا  اضافی شماره 
 ) کار کنيد.WWLرا قبول ننمايد که سبب اين ميشوده که شما بيش از حد هفته کاری (کارهای  •
 مشتری را تشويق نمايد که از يک ارايه کننده اضافی استفاده  نمايد. •
مشتری را تشويق نمايد که همرای مدير قضيه تماس بگيرد اگر مشتری نميتواند حد ساعتهای کاری شما را درک نمايد يا  •

 ارايه کننده اضافی پيدا کند. يک نمتيواند 
 ببنيد. 3را در صفحه  18برای معلومات بيشتر در مورد نيازی های مبرم و فوری شماره  •
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 يا بيش از آن دارند 40.25) دايمی WWL) که حد هفته کاری (IPمعلومات برای ارايه کننده گان انفرادی (
 ميتوانم؟کار کرده  40آيا من در يک هفته کاری بيش از  .13

يا شما بخاطر  ساعت است 40) شما بيش از WWLيک اطالعيه کتبی بدست آورديد که حد هفته کاری ( DSHSاگر شما از طرف 
) اضافی داريد، شما ميتوانيد که تا ساعتهای که در اطالعيه WWLيک مشتری مشحص به طور موقت منظوری حد هفته کاری (

 ذکر گرديده کار کنيد.
 بيشتر از يک مشتری کار کردم، چی بايد بکنم؟اگر من برای  .14

 را ببنيد. 11لطفا جواب سوال شماره 
 

) خود کار کنم، WWLاگر مشتری بخواهد که من ساعتهای کاری خود را تغير دهم و برای يک هفته بيشتر از حد هفته کاری ( .15
 ؟چی واقع ميشود

 کاری خود را تغير دهيد:اگر تمام شرايط ذيل وجود داشته باشد شما ميتوانيد ساعتهای 
 مشتری نيازی دارد، و •
 ساعتهای اضافی کاری از ساعتهای ارزيابی شده ماهانه مشتری تجاوز نميکند، و •
 کار کردن اضافی در يک هفته در ديگر هفته های ماه تاثير منفی باالی مراقبت ضروری مشتری ندارد، و •
ماه شما اضافه کاری نمايد، اگر شما در هفته آن ماه نظر به کار کردن اضافی در يک هفته سبب اين نميشود که در آن  •

 ) خود کار ميکرديد.WWLحد هفته کاری (
 

شود، شما ميتوانيد ساعتهای خود را نظر به نياز تغير دهيد، تا وقتيکه شما  40) شما بيشتر از WWLهنگاميکه حد هفته کاری (
 دار ساعتهای اضافی کاری ماهانه باما در حالت نورمال کار ميکرديد. مقبه اينکه شدر يک ماه بيشتر اضافه کاری ننمايد نسبت 

 ) شما و ضرب نمودن باقيمانده به تعداد شنبه ها در آن ماه حساب ميگردد.WWLساعت از حد هفته کاری ( 40منفی نمودن 
 مثال:

کار کند ارتباط ميگيرد به تعداد ساعت است. مقدار اضافه کاری ماهانه که جاس ميتواند  46) جاس WWLحد هفته کاری (
 شنبه ها ماه که جاس در آن کار ميکند.

 x 5 = 30 6 = 40 – 46شنبه ها:  5محاسبه 
 x 4 = 24 6=40-46 شنبه ها: 4محاسبه 

مشتری که جاس برای او کار ميکند از جاس ميخواهد که در طول ماه به اساس تقسيم اوقات قابل انعطاف کار کند، که 
شنبه ها  4ساعت اضافی کاری ننمايد، يا در ماه های که  30شنبه ها دارد بيش از  5تا وقتيکه در ماه های که  جاس ميتواند
 ساعت اضافی کاری ننمايد. 24دارد بيش از 

 
) کار نمايد که مشتری که شما WWLشما در آن صورت هم ميتوانيد ساعتهای کاری تان را تغير داده بيش از حد هفته کاری (

ر ساعت های يا خدمات خانگی سربازان سابقه دا) New Freedomو کار ميکنيد به کمک بوديجه های استقالل جديد (برای ا
 اضافی خريداری نمايد.

 
) من ذکر WLLاگر مشتری از من بخواهد که بيش از ساعتهای مجموعی اضافه کاری ماهانه کار کنم که در حد هفته کاری ( .16

 گرديده، من بايد چی بکنم؟
 را ببنيد. 12لطفا جواب سوال شماره 

 
 )CSWWLحد هفته کاری موقتی مشتری مشخص (

 ؟به معنی چی است) CSWWLحد هفته کاری موقتی مشتری مشخص ( .17
) شما بطور موقت زيات شود، در حاليکه او WWLبخواهد که حد هفته کاری ( DSHSمشتری که شما برای او کار ميکنيد ممکن از 

از طريق پست بطور کتبی بشما اطالع ميدهد که اين تقاضا  DSHS کننده گان اضافی است که نياز اش برآوره شود.در تالش ارايه 
منظور شده يا رد. اگر منظور شد، اطالعيه اين را هم بيان ميکند که منظوری سر از کدام تاريخ و تا چی وقت قابل اعتبار است و 

او کار ميکنيد نيز يک کاپی اين اطالعيه را بدست مياورد. اين درخواست/اطالعيه  ساعتهای که منظور شده. مشتری که شما برای
 ) نيز ياد ميشود. CSWWLکتبی بنام درخواست حد هفته کاری موقتی مشتری مشخص (
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 های مبرم نياز
و من بايد کار خود ) خود را تکميل نموده ام ولی مشتری يک نياز مبرم و فوری دارد WWLاگر من ساعتهای حد هفته کاری ( .18

 را ادامه دهم که از صحت و مصونيت مشتری حمايت شود، در اين حالت من بايد چی بکنم؟
 همرای مشتری باقی بمانيد تا وقتيکه حالت مصون و نورمال يا عادی شود. •
 .تماس بگيريد 1-1-9اگر حالت اضطراری است و ضرورت به خدمات اضطراری صحی دارد، به  •

 همان لحظه که حالت نورمال شد ختم کنيد.روز کاری تان را  •
 روز رسمی بعدی همرای مدير قضيه تماس گرفته حالت را تشريح نمايد. •

 
 ادعا اضافی

 ادعا اضافی به معنا چی است؟ .19
 واقع ميشود که: ادعا اضافی وقتی

 شما در يک ماه بيش از آن کار کنيد که به شما اجازه داده شده، يا •
 منظور نشده، يا DSHS) کار کنيد که از طرف WWL(شما بيش از حد هفته کاری  •
 شما بيش از اندازه يک هفته کاری ادعا وقت سفر بکنيد. •

 
 اقدام قرارداد به معنا چی است؟ .20

زه منظور شده بيش . اطالعيه بشما خبر ميدهد که شما از اندابشما فرستاده ميشود DSHSاقدام قرارداد اطالعيه است که از طرف 
 داريد. بيش از حد تعين شده ايد يا ساعتهای سفر نمودهاضافه کاری 

 
 ) يا وقت سفر کار کنم چی واقع ميشود؟WWLاگر من بيش از حد هفته کاری ( .21

را  که شما يک اطالعيه اقدام قرارداد کتبی و معلومات بدست مياوريد DSHSهر باريکه شما ادعا اضافی بکنيد، شما از  •
د که قبال منظور نشده. اين اطالعيه به مشتری يا مشتريان شما و نمايندگان آنها به اهميت کار نکردن اضافه متوجه ميکن

 نيز فرستاده ميشود.
روز مستحق بدست آوردن معاش نخواهد بوديد.  90در بار سوم ادعا اضافی، قرارداد شما ممکن فسخه شود يا شما تا  •

 روز منتظر باشيد تا بتوانيد قرارداد جديد بدست آوريد. 90شود، شما بايد تا اگر قرارداد شما فسخه 
ممکن قرارداد شما را فسخه  DSHSاگر شما بطور قابل مالحظه يا متواتر از حد هفته کاری يا وقت سفر تجاوز نمايد،  •

 نمايد و ديگر به شما هيچ قراردادی ندهد. 
 

 چی وقت باقی خواهد ماند؟ اقدامات قرارداد در دوسيه قرارداد من تا .22
 ماه، اقدام قرارداد بسته ميشود. 12ماه تاريخ اطالعيه اقدام قرارداد باز خواهد ماند. بعد از  12هر اقدام قرارداد تا 

 
 من چطور از اقدامات قرارداد جلوگيری ميتوانم؟ .23

 پيش از پيش پالن نمايد و همرای خود بنوسيد.هميش تقسيم اوقات کاری خود را  •
ضرورت مشتری تغير نمايد و شما مجبور شويد که به يک تقسيم اوقات متفاوت کار کنيد که حد هفته کاری  اگر •

)WWL ،بالفاصله همرای مدير قضيه مشتری تماس بگيريد.) شما را متاثر ميسازد 
که در يک جنتری بعد از هر روز کار، وقت کار تان را در ورقه برنامه زمانی ياداشت نمايد، ممکن اين هم بهتر باشد  •

) پيش WWLکاغذی نيز ياداشت نمايد. برنامه زمانی تان را متواتر چيک نمايد که مطمين سازيد نظر به حد هفته کاری (
 ميرويد.

• DSHS  منابع دارد که با شما و کارفرما/مشتری شما در تنظيم خوبتر تقسيم اوقات کمک ميتواند تا بتوانيد حد هفته کاری
)WWLيريد. اين منابع را متيوانيد از ويب سايت بدست بياوريد: ) را در نظر بگwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOT. 

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

