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های کار هفتگی و اضافه کاری تنظيم شده است تا از قوانين مربوط به  محدوديتفردی  دهندگانحاضر جهت کمک به ارائه فکت شيفت

 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU1T                                ً                                                    آگاه شوند. جهت اطالعات بيشتر لطفا  با مدير پرونده مشتری تماس بگيريد يا به اين وبسايت  
 مراجعه کنيد.

 کاریاطالعات کلی مربوط به اضافه
 چيست؟" هفته کاری" .1

 يابد.بعد از ظهر شنبه پايان می 11:59شود و در ساعت شب) آغاز میصبح  يکشنبه (نيمه 12هفته کاری از 
 

  چيست؟ (WWL)ساعات کار هفتگی  .2
WWL  تعداد ساعات کاری مجاز در هفته برای هر ارائه 2016کاری شما در طول هفته است. قانون ايالت واشينگتن کل ساعات-

يا تعدادی مشتری چند  دارند. وقتی از طرف يک (WWL)ها ساعات کار هفتگی محدود IPکند. تمامی محدود میرا   (IP) دهنده فردی
توانيد کار انجام دهيد و تعداد ساعات مجاز دريافت خدمات از شود، تنها در حد ساعات کار هفتگی خود میساعت کار به شما محول می

در طرح مراقبتش کاری  به  تواند بيشتر از ساعات کار ماهانه برآوردشدهنمی ساعات است. مشتریبرحسب همان  طرف مشتری نيز
خدمات در دسترس ساير افرادی نيازمند قرار اينگونه کنند تا بودجه کاری کمک میهای اضافهها با کنترل هزينهWWLند. شما محول ک

 بگيرد.
 

3. DSHS  چگونهWWL کند و چگونه از دائمی مرا تعيين میWWL خود مطلع شوم؟ میئدا 

در نظر گرفته است که شامل کسانی  هاIPبرای تمامی  WWLساعت  40تصويب شد. اين قانون  2016سال  آوريل يک قانون ايالتی در
با تقسيم دستمزد  ،ساعت 40بيش از  WWLشود. داشته اند، نمی 2016ساعت کاری در ژوئن  40به طور متوسط  هر هفته بيش از که 

 DSHS، 2016 هآيد. در ماه مدقيقه بدست می 15رند کردن آن به نزديکترين و  4.33بر  IP 2016پرداختی برای ساعات کاری ژانويه 

دائمی بيشتر  WWLهيچ . آنها بود WWLهمراه با اطالعات  کار کرده بودند فرستاد که 2016درژانويه هايی که  IPهايی برای اطالعيه
 .ساعت است 40شما  WWLايد، مشغول به کار شده 2016اگر بعد از ژانويه . ساعت نبود 65از 

 
 ؟کرددائمی من بدرستی تعيين نشده است، چه اقدامی بايد  WWLکنم که گمان می .4
 DSHSتوانيد درخواستی به مدير پرونده مشتری ارسال کنيد و می ،دائمی شما بدرستی تعيين نشده است WWLکنيد که اگر گمان می 

 .بررسی خواهد کرد Washington Administrative Code 388-114-0050برای هر  ساعات شما را

 
 دائمی من تغييری خواهد کرد؟ WWL آيا .5

يابد مگر اينکه تغييری در اين کاهش می 60به  2017ساعت است، در اول جوالی  65و  60.25شما بين  ئمیدا WWLاگر 
. ، تغييری نخواهد کردرا داريد IP يک صالحيتدائمی شما تا مادامی که  WWLقانون صورت بگيرد. درغير اين صورت، 

WWL  در آينده به عنوان يک کار  بازگشت بهو  ترک کارصورت  در همچنينشماIP .ثابت خواهد ماند 
 

 شود؟شامل چه خدماتی می WWLساعات کاری  .6
 مراقبت شخصی •
 مراقبت تسکينی •
 آموزش کسب مهارت •
 ایمراقبت فرجه •

 
 شود؟می (PTO)، يا مرخصی با حقوق  DSHSهای اجباری موزشآ ،من شامل زمان سفر  WWLآيا  .7

شود. اين مسئله به اين معناست که نمی WWLشامل  (PTO) ، يا مرخصی با حقوق DSHSهای اجباری زمان سفر، آموزش خير.
حال در هايی که  درحال آموزش اجباری، خود به مشتری خدمات ارائه بدهيد، حتی در هفته WWLتوانيد تا سقف ساعات میشما 

 سفر تأييد شده باشيد، يا مرخصی با حقوق گرفته ايد.
 

 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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 (OT)کاریحقوق اضافه
 شود؟من چگونه محاسبه می (OT)کاری حقوق اضافه .8

. برای تمامی ساعات اضافه کنيددريافت می تداولکنيد، برای تمامی ساعات کاری دستمزد مکار میساعت در هفته  40تا زمانی که تا 
 کنيد.برابر دستمزد متداول را دريافت می 1.5ساعت،  40بر  

نيز  نرخ کامل" پردازد ( که "کنيد بر حسب دستمزد معمول شما میمبلغ کامل ساعاتی را که در هفته کار می IPOneسيستم پرداخت 
 دهد.کاری را نشان میکاری، تعداد ساعات اضافهاضافهبرای ساعات ½ بدين ترتيب مبلغ اضافه شود). ناميده می

 شود.و کل اين مبالغ برای پرداخت نهايی با هم جمع می
 به عنوان مثال:

 $ در ساعت است.12کنيد و حقوق معمول پرداختی شما ساعت در هفته کار می 45شما 
 پرداختی شما به صورت زير خواهد بود:حقوق 

 $540= )نرخ کامل(برای هر ساعت $ x 12  ساعت45
 $30=  )نصف نرخ( x 6$ساعت اضافه کاری  5+

 $570$=30$+540مبلغ کل 
 45بخش درآمدها کاری نشان داده شده و در بخش درآمدها تفکيک شده است.در مثال حاضر ساعات اضافه ،در شرح خالصه پرداخت 

 کاری نشان داده شده است.ساعت اضافه 5ساعت مراقبت شخصی و 
 

   شود؟کاری به من پرداخت می، مبلغی بابت اضافه  (PTO)، يا مرخصی با حقوقDSHSهای اجباری يا در زمان سفر، يا آموزشآ .9
   (PTO)، يا مرخصی با حقوقDSHSهای اجباری در زمان سفر، يا آموزشساعت باشد،  40اگر کل ساعات کاری شما در هفته باالی 

شوند، بنابراين هيچگاه ساعات کاری محسوب نمی (PTO) . ساعات مرخصی با حقوقکاری حقوق دريافت خواهيد کردبايت اضافه
 شوند.کاری نمیمشمول دريافت حقوق اضافه

 
 دائمی دارند WWLساعت  40هايی که IPاطالعات مربوط به 

 ساعت در هفته کار کنم؟ 40توانم بيشتر از آيا می .10
 40برای کار موقت بيش از  DSHSساعت در هفته کار کنيد مگر اينکه مجوز ويژه مشتری از طرف  40توانيد بيش از نمی

 .ساعت دريافت کنيد

  کار کنم؟ خوددائمی  WWLتوانم بيشتر از میحال خدمت رسانی به چندين مشتری، آيا در  .11
 و مديريت WWLصرف نظر از اينکه به چه تعداد مشتری در حال خدمات رسانی هستيد، بايد تمام ساعات کاری خود را بر اساس 

بايد زمان خود را بر اساس هر يک تنظيم کنيد، تا مطمئن شويد که در مجموع   چندين مشتری هستيد، در حال خدمت بهد. اگر کني تنظيم
 .نيست شما دائمی WWLساعات کاری شما بيشتر از 

 
   ؟اقدامی بايد کرد چه باشد، داشته من WWL مجاز ساعات از بيش کاری ساعات تقاضای مشتری اگر .12

تلقی می  ادعای خارج ازمفاد قرارداد انجام آن و کنيد کار WWLبرای وی توضيح دهيد که مجاز نيستيد بيشتر از ساعات  •
 .کنيد مراجعه 19#به بخش  خارج از مفاد قراردادادعای ی شود. برای اطالعات بيشتر درباره

 .کنيد داری خود دارد، نياز شما WWLاز قبول کاری که به زمانی بيشتر از  •

   دهندگان ديگر بکنيد.مشتری را ترغيب به مراجعه به ارائه •
به وی توصيه کنيد  نيست، ی ديگریدهندههای شما را قبول نمی کند يا قادر به يافتن ارائهاگر مشتری به راحتی محدوديت •

 که با مدير پرونده خود تماس بگيرد.
 ی نيازهای اورژانسی و سريع مراجعه کنيد.برای اطالعات بيشتر درباره 3 صفحه در 18#    ً        لطفا  به بخش  •
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 ساعت يا بيشتر دارند 40.25دائمی بيشتر از  WWLهايی که IPاطالعات مربوط به 
 ساعت در هفته کار کنم؟ 40توانم بيشتر از می آيا .13

شما به  WWL اگر يا است ساعت 40 از بيش شما دائمی WWLدريافت کرديد مبنی بر اينکه DSHS کتبی از طرف اگر اطالعيه
 ، می توانيد ساعات کاری خود را تا تعداد ساعات ذکر شده در اطالعيه افزايش دهيد.شد تاييد خاصی مشتری برای موقتطور

 
 ؟گيری کنمتصميم گونه بايدچ کنم می کار مشتری يک از يشب برای اگر .14

 .کنيد مراجعه 11#    ً              لطفا  به پاسخ سؤال 

 
دائمی من در هفته بيشتر است،   WWLام را به صورتی با وی هماهنگ کنم که از کاری ساعات که بخواهد من از مشتری اگر .15

 چه تصميمی بايد بگيرم؟
 نگ کنيد: ساعات خود را با وی هماهی توانيد در صورت وجود يکی از موارد ذيل م

 مشتری نياز به کمک داشته باشد؛ و •
 ساعات اضافه کاری شما بيشتر از ساعات برآورد شده ماهيانه مشتری نيست؛ و  •
 های ماه را دريافت نکند؛ وکار بيشتر شما در طول يک هفته باعث نمی شود که مشتری مراقبت الزم در ساير هفته •
کار بيشتر شما در طول يک هفته باعث نشود که در طول ماه اضافه کاری شما بيشتری از زمانی باشد که به ميزان   •

WWL  کار می کرديد. ماه آن فتهه هرمجاز 
 

 شما ماهيانه مجاز کاری اضافه ساعات از بيشتر که مادامی تا را خود ساعات توانيد می است، 40 از بيش شما WWLزمانی که 

در باقی مانده  درضرب شما WWLساعت از  40کاری ماهيانه با کسر اضافه ساعات ميزان. کنيد هماهنگ و دهيد تغيير ،شودن
 .آيدمی بدستهای آن ماه تعداد شنبه

 به عنوان مثال:
WWL همان های ای که جو می تواند کار کند بستگی به تعداد شنبهميزان اضافه کاری مجاز ماهانه. است ساعت 46 جو

 ماهی دارد که در حال حاضر مشغول به کار است
 x 5 = 30 6 = 40 – 46مورد شنبه:  5ه برای بمحاس

 x 4 = 24 6=40-46مورد شنبه:  4محاسبه برای 
تواند که در با وی هماهنگ کند، و جو در صورتی میدر طول ماه  خواهد تا برنامه کاری خود رامشتری جو از وی می

ساعت  24بيشتر از ، شنبه 4کاری نداشته باشد، يا در ماهای دارای ساعت اضافه 30شنبه تا بيشتر از ، 5های دارای ماه
 اضافه کاری نداشته باشد. 

 Veteran Directed Homecareيا بودجه  New Freedomکاری مازاد را از طريق ای شما هزينه ساعت اضافهاگر مشتری
Services ،ای تنظيم کنيد که بيشتر از توانيد ساعات خود را به گونههمچنين میپرداخته باشدWWL خود کار کنيد. 

 
 دائمی WWLی کاری مجاز ماهانهاضافه کل ساعاتبيشتر از کار کنم که  از من درخواست کند که طبق برنامه زمانی مشتری اگر .16

 من باشد، چگونه بايد عمل کنم؟
 مراجعه کنيد. 12#پاسخ سؤال به     ً لطفا  

 
 (CSWWL)افزايش ساعت کاری ويژه موقت در هفته بنا به درخواست مشتری ميزان

17. (CSWWL) چيست؟ موقت 
 را شما WWLبخواهد که به طور موقت  DSHS ی ديگريست، ازدهندهممکن است مشتری شما تا زمانی که در جستجوی ارائه

 همان طريق از تأييد صورت در. کرد خواهد اعالم شما به را خود کتبی عدم پذيرش يا تأييد ايميل طريق از DSHS. دهد افزايش

تاريخ شروع و خاتمه تأييديه و همچنين تعداد ساعات تأييد شده به شما اعالم خواهد شد. مشتری دريافت کننده خدمات نيز  اطالعيه
 WWL ساعات DSHS شود.می هناميدنيز  CSWWLرونوشتی دريافت خواهد کرد. اين درخواست/اطالعيه رسمی درخواست 

 رآورد شده مشتری است.ب ماهانه ساعات از بيشتر کهکند قبول نمی را موقتی
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 نيازهای اورژانسی
جهت و  ويژه و اورژانسی دارد مراقبت به نياز مشتری اما ماهکرد کار خود WWL مجاز ساعات کل ميزان به در شرايطی که .18

 کار خود ادامه بدهم، چگونه بايد عمل کنم؟ کمک به سالمت و ايمنی مشتری بايد به
 تا زمانی که شرايط وی ايمن و ثابت شود، در کنارش بمانيد. •
 تماس بگيريد. 9-1-1ا بپزشکی نياز دارد،  فوری اگر موردی اورژانسی است که به خدمات •
 به محض اينکه بيمار به شرايط ايمن رسيد، به کار خود پايان دهيد. •
 ايط را برای وی توضيح دهيد.شرروز کاری بعدی با مدير پرونده تماس بگيريد و  •

  
 ادعای خارج ازمفاد قرارداد

 ادعای خارج ازمفاد قرارداد چيست؟ .19
 دهد که:ادعای خارج ازمفاد قرارداد زمانی رخ می

 کنيد که مجاز به ارائه خدمات هستيد؛ يا بيشتر از ساعاتی کار 
 تأييد نشده است؛ يا DSHSخود کار کنيد که از طرف  WWLساعاتی را عالوه بر 

 ساعات مجاز هفتگی شما باشد.از ساعات سفر شما طی يک هفته کاری بيشتر 
 

 چيست؟ کار خارج از قرارداد اعالميه .20
ساعات يا کاری شمار را از ساعات اضافهفرستد. اين اطالعيه برای شما می DSHSای است که  اعالميهکار خارج از قرارداد اعالميه 

 ايد.کند که بيشتر از ساعات مجاز انجام دادهی مطلع میسفر
 

  ؟عواقب آن چه خواهد بود کنم، کار مجاز WWL يا سفر ساعات از خارج اگر .21
 دريافت می کنيدکتبی کار خارج از قرارداد اعالميه خارج ازمفاد قرارداد انجام دهيد، يک  (کاری)ادعايیهر زمانی که  •

برای مشتری اعالميه کاری تأييد نشده کار کنيد. اين کند که مجاز نيستيد در ساعات اضافهمی يادآوری شما به DSHSو 
 شود.فرستاده مینيز ايد يا نماينده(های) آنها (ها)يی که برايشان کار کرده

به ادعايی خارج ازمفاد قرارداد بکنيد، ممکن است قرارداد شما را فسخ کنند و در صورتی که  برای بار سوم اقدام به  •
 قراردادی نيستيد.بستن روز قادر به  90تا  ،روز قادر به دريافت دستمزدتان نشويد. اگر قردادتان فسخ شود 90مدت 

ممکن است برای DSHS اگر به طور چشمگيری خارج از ساعات کار هفتگی يا زمان سفر اقدام به کار کردن بکنيد، •
 هميشه قراردادتان را فسخ کند و ديگر قرارداد مجددی با شما نبندد. 

 
 همچنان در پرونده قرارداد من باقی خواهد ماند؟ کار خارج از قرارداداعالميه  مدت چه تا .22

اعالميه کار خارج از ماه،  12خواهد بود. بعد از  در جريان اعالميه، ماه از تاريخ 12تا  کار خارج از قرارداداعالميه هر 
 می شود. کنسل قرارداد

 
 اجتناب کنم؟ اعالميه کار خارج از قرارداداز دريافت  توانمی چگونه .23

 بندی کاری خود را از قبل تنظيم کنيد و بنويسيد.هميشه زمان •
       ً ، سريعا  داد خواهد تغيير را شما WWLاگر نيازهای مشتری تغيير کرد و بايد براساس برنامه زمانی جديدی کار کنيد که  •

 با مدير پرونده مشتری تماس بگيريد.
يادداشت کنيد، می توانيد در يک تقويم کاغذی نيز ساعات کاری خود را در برگه ثبت ساعات کار بعد از هر روز کاری  •

 کنيد.کار می WWL           ً                                          گه را دائما  چک کنيد تا مطمئن شويد در بازه زمانی مجاز ريد. بثبتشان کن
• DSHS بندی کاری تا بيشتر با مديريت زمانکند که شما کمک می /مشتریمنابع در دسترسی دارد که به شما و کارفرمای

 .www.dshs.wa.gov/altsa/IPOTپايبند باشيد. اين منابع از طريق اين وبسايت در دسترس است:  WWLبه 
  

 

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

