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આ તથ્ય પિત્રકાનો ઉદે્દશ્ય વ્ય�ક્તગત પ્રદાતાઓન ેકાયર્ સપ્તાહ મયાર્દાઓ અન ેઓવરટાઈમ િવશનેા િનયમો સમજવામા ંમદદ 
કરવાનો છે.  વ� ુમા�હતી માટ� �ૃપા કર� ક્લાયટંના ક�સ મનેજેરનો સપંકર્ સાધો અથવા 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU પર �વ. 
 
ઓવરટાઈમ િવશેની સામાન્ય મા�હતી 
1. ‘કાયર્ સપ્તાહ’ એટલે �ુ?ં 

કાયર્ સપ્તાહ રિવવાર� સવાર� 12:00 વાગ્ય ે(મધરાતે) શ� થાય છે અન ેપછ�ના શિનવાર� રાત્રે 11:59 વાગ્યે ��ૂ ંથાય છે.   
 

2. કાયર્ સપ્તાહ મયાર્દા (WWL - વકર્ વીક �લિમટ) �ુ ંછે? 
WWL એ �ુલ સવેા કલાકો છે �મા તમ ેકાયર્ સપ્તાહ દરિમયાન કામ કર� શકો.  2016નો વૉિશ�ગ્ટન રા�યનો એક કાયદો કોઈ 
વ્ય�ક્તગત પ્રદાતા (IP) એક કાયર્ સપ્તાહમા ંક�ટલા કલાક કામ કર� શક� છે તનેા પર એક સીમા િનધાર્�રત કર� છે. બધા ંIPઓન ે
એક કાયર્ સપ્તાહ મયાર્દા હોય છે.  તમે તમાર� કાયર્ સપ્તાહ મયાર્દા �ધુી ત્યાર� જ કામ કર� શકો �યાર� તમન ેઆ કલાકો એક 
અથવા વ� ુક્લાયટં્સ દ્વારા સ�પવામા ંઆવ્યા હોય અન ેતમ ે�ના માટ� કામ કરતા હો ત ેક્લાયટં આ કલાકો માટ� પાત્ર હોય. 
ક્લાયટં તનેી સભંાળ યોજનામા ંઆકારાયલેા હોય તનેાથી વ� ુકલાકો આપી શકશ ેનહ�. WWL ઓવરટાઈમના ખચર્ને 
િનયિંત્રત કરવામા ંમદદ કર� છે �થી �િુનિ�ત કર� શકાય ક� સવેાઓ માટ� �મન ેજ�ર હોય ત ેબધા ંમાટ� િનિધયન ઉપલબ્ધ 
હોય.   

 
3. DSHS માર� સ્થાયી WWL ક�વી ર�તે િનધાર્�રત કર� છે અને �ું માર� સ્થાયી WWL ક�વી ર�તે �ણી શ�ુ? 

રા�યનો એક કાયદો એિપ્રલ 2016મા ંપસાર કરાયો હતો.  આ કાયદાએ બધા IP માટ� એક 40 કલાકની WWL સ્થાિપત કર�, 
�મા ંઅપવાદ�પ એ છે, �ઓ �ન્�આુર� 2016મા ં40 સવેા કલાકો પ્રિત સપ્તાહથી વ�નુી સર�રાશ પર કામ કરતા હતા.  40 
કલાકથી વ�નુી WWL IPના �ન્�આુર� 2016ના સવતેન લવેા કલાકોને 4.33 દ્વારા ભાગી અને એન ેસૌથી ન�કની પદંર 
િમિનટ પર �રૂો કર�ન ેિનધાર્�રત કરવામા ંઆવ્યા છે.  મ ે2016મા,ં DSHSએ એ IPઓને તમેની WWL મા�હતીની નો�ટસો 
ટપાલ દ્વારા મોકલી �ઓએ �ન્�આુર� 2016મા ંકામ ક�ુ� હ� ુ.ં  કોઈ સ્થાયી WWL 65 કલાકથી વ� ુહોઈ શક� નહ�. જો તમ ે
�ન્�આુર� 2016 પછ� IP તર�ક� કામ કરવા�ુ ંશ� ક�ુ�, તો તમાર� WWL 40 કલાક છે. 
 

4. જો મને એ�ુ ંલાગે ક� માર� સ્થાયી WWL ખોટ� ર�તે િનધાર્�રત કરાઈ હતી, તો �ુ?ં 
જો તમન ેએ�ુ ંલાગ�ુ ંહોય ક� તમાર� WWL ખોટ� ર�તે િનધાર્�રત કરાઈ હતી, તો તમે ક્લાયટંના ક�સ મનેજેરન ેએક માગંણી 
મોકલી શકો અન ેDSHS તમારા કલાકોની વૉિશ�ગ્ટન એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ કોડ 388-114-0050 �જુબ સમીક્ષા કરશ.ે 

 
5. �ુ ંમાર� સ્થાયી WWL �ાર�ય બદલાશે? 

જો તમાર� સ્થાયી WWL 60.25 અન ે65 કલાકની વચ્ચ ેહશ,ે તો ત ે1 �ુલાઈ, 2017થી ઘટ�ન ે60 કલાક થઈ જશે, િસવાય ક� 
કાયદામા ંકોઈ ફ�રફાર થાય.  નહ�તર, તમાર� સ્થાયી WWL તમે પાત્રતાવાળા IP રહ�શો ત્યા ં�ધુી બદલાશે નહ�. જો તમ ે
કામમા ંિવરામ લો અન ેભિવષ્યે IP તર�ક� પાછા ફરો તો પણ તમાર� WWL એજ રહ�શ.ે  

 
6. કઈ સેવાઓ માર� WWLના સેવા કલાકોમા ંગણાય? 

• �ગત સભંાળ 
• આરામ આપતી સભંાળ 
• કૌશલ્યો મળેવવાની તાલીમ 
• રાહત આપતી સભંાળ 

 
7. �ુ ંમાર� WWL યાત્રાના સમય, DSHS દ્વારા જ�ર� ગણાતી તાલીમ અથવા સવેતન ર�ઓ પર લા� ુપડ� છે? 

ના. યાત્રાના સમયના કલાકો, DSHS દ્વારા જ�ર� ગણાતી તાલીમ અથવા સવતેન ર�ઓ તમાર� કાયર્ સપ્તાહ મયાર્દામા ં
સામલે કરવામા ંઆવતા નથી. આનો અથર્ છે ક� તમે તમાર� WWL �ધુી ક્લાયટં માટ� જ�ર પડ� ત ેપ્રમાણે કામો કર� શકો, એ 
સપ્તાહોમા ંપણ �યાર� તમાર� જ�ર� તાલીમ હોય, સ્વી�ૃત યાત્રા સમય હોય, ક� પછ� તમે PTO (સવતેન ર�) લો. 

 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ઓવરટાઈમ (OT) પગાર 
8. મારો સવેતન OT ક�વી ર�તે ગણાય છે? 

તમે એક કાયર્ સપ્તાહમા ં40 કલાક �ધુી કામ કરો ત્યા ં�ધુી તમન ેબધા સમય માટ� િનયિમત પગાર આપવામા ંઆવ ેછે.  40 
કલાકની ઉપર તમ ે�ટલો સમય કામ કરો, તનેા માટ� તમન ેતમારા સામાન્ય પગારથી 1.5 ગણો પગાર �કૂવાય છે.   
IPOne �કૂવણી પ્રણાલી તમે એક કાયર્ સપ્તાહમા ં�ટ�ુ ંસી�ુ ંકામ કરો તનેી �રૂ� રકમ �કૂવ ેછે (�ન ે“�લ ર�ટ” કહ�વામા ં
આવ ેછે).  ત ેOTન ેOT કલાકો માટ� વધારાના ½ દર તર�ક� બતાવે છે. આ બ ેરકમોનો સરવાળો કર� �ુલ પગાર �કૂવાય છે. 

ઉદાહરણ:   
તમે એક કાયર્ સપ્તાહમા ંએક ક્લાયટં માટ� 45 કલાક કામ ક�ુ�ને તમારો દર છે $12/કલાક   
તમારો પગાર થશે: 
   45 કલાક x $12 પ્રિત કલાક (�લ ર�ટ) = $540 
U+5 કલાક ઓવરટાઈમ x $6 (હાફ ર�ટ) = $30 

�ુલ     $540 +$30 = $570 
OT �કૂવણી સાર વણર્નમા ંદ�ખાડવામા ંઆવશ ેઅને તનેે આવક બૉક્સમા ંઅલગ દ�ખાવડવામા ંઆવશ.ે  આ ઉદાહરણમા ં
આવક િવભાગ 45 �ગત સભંાળ કલાકો દ�ખાડશ ેઅને 5 OT કલાક. 

 
9. �ુ ંમને યાત્રાના સમય, DSHS માટ� જ�ર� તાલીમ, અથવા સવેતન ર� (PTO) માટ� OT �કૂવાશે? 

જો કાયર્ સપ્તાહમા ંકામ કરાયલે �ુલ કલાકો 40થી વ� ુહોય, તો યાત્રાના સમયના કલાકો અને DSHS દ્વારા જ�ર� ગણાતી 
તાલીમ OTન ેપાત્ર હોય છે.  સવતેન ર�ઓ કાયર્ કલાકોમા ંગણાતી નથી, માટ� ત ે�ાર�ય OTની �કૂવણીને પાત્ર બનશ ેનહ�. 

 
�મને સ્થાયી 40 કલાકની WWL હોય એવા IPઓ માટ� મા�હતી 
10. �ુ ં�ું એક કાયર્ સપ્તાહમા ં40 કલાકથી વ� ુકામ કર� શ�ંુ? 

તમે એક કાયર્ સપ્તાહમા ં40 સવેા કલાકોથી વ� ુકામ કર� શકો નહ�, િસવાય ક� તમન ેDSHS દ્વારા કામચલાઉપણે કોઈ ખાસ 
ક્લાયટં માટ� 40 કલાકથી વ� ુકામ કરવાની િવશષે મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી હોય.  
 

11. જો �ું અનેક ક્લાયટં માટ� કામ કરતો/તી હો� �ુ ં�ું મારા સ્થાયી WWLથી વ� ુકામ કર� શ�ંુ? 
તમાર� બધા ંક્લાયટં સવેા કલાકોન ેતમાર� સ્થાયી WWLમા ંગોઠવવા પડશ,ે ભલ ેતમ ેગમે તટેલા ક્લાયટં્સ માટ� કામ કરતા 
હો.  જો તમ ેએકથી વ� ુક્લાયટં માટ� કામ કરતા હો, તો તમાર� તમેાથંી દર�ક સાથે તમારા સમયનો કાયર્ક્રમ બનાવવો પડશ,ે 
�થી �િુનિ�ત કર� શકાય ક� �યાર� તમે તમારા બધા સવેા કલાકોનો સરવાળો કરો, ત્યાર� તમે તમાર� સ્થાયી WWLથી વ� ુ
કામ ન કરો.   

 
12. જો ક્લાયટં મને માર� WWLમા ંઉપલબ્ધ હોય તેનાથી વ� ુસમય કામ પર રાખવા માગંતા હોય તો માર� �ુ ંકર�ુ ંજોઇએ? 

• તમેન ેસમ�વો ક� તમન ેતમાર� WWLથી વ� ુકામ કરવાની પરવાનગી નથી અને આમ કરવાને વધારાનો ક્લઇેમ 
ગણવામા ંઆવશે. વધારાના ક્લઈેમ િવશે વ� ુમા�હતી માટ� #19 �ુઓ 

• એવા કામો ન સ્વીકારો �નાથી તમાર� તમાર� WWLથી વ� ુકામ કર�ુ ંપડ�. 
• ક્લાયટંને કોઈ અન્ય પ્રદાતાનો ઉપયોગ કરવા માટ� પ્રોત્સા�હત કરો.     
• ક્લાયટંને જો તમાર� મયાર્દા સમજવામા ં�શુ્ક�લી પડતી હોય ક� પછ� તમેન ેકોઈ બી� પ્રદાતા ન મળ� શકતા હોય, તો 

ક્લાયટંને તમેના ક�સ મનેજેર સાથ ેવાત કરવા કહો. 
• ઉદ્ગામી અન ેતરતની જ��રયાતો િવશે �ુ મા�હતી માટ� #18�ુ ં�ષૃ્ઠ 3 �ુઓ. 
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�મને સ્થાયી 40.25 કલાકની WWL હોય એવા IPઓ માટ� મા�હતી 
13. �ુ ં�ું એક કાયર્ સપ્તાહમા ં40 કલાકથી વ� ુકામ કર� શ�ંુ? 

જો આપને DSHS પાસેથી એક લ�ેખત નો�ટસ મળ� હોય ક� તમાર� સ્થાયી WWL 40 કલાકથી વ� ુછે અથવા તમાર� કોઈ 
િવશષે ક્લાયટં માટ� મ�ૂંર� અપાયેલ WWLનો વધારો છે, થો તમે તમાર� નો�ટસમાનંા કલાકો �ધુી કામ કર� શકો છો.   

14. જો �ું એકથી વ� ુક્લાયટં્સ માટ� કામ કરતો/કરતી હો� તો માર� �ુ ંકર�ુ ંજોઇએ? 
�ૃપા કર� પ્ર�#11નો જવાબ �ુઓ 
 

15. જો �ું �ના માટ� કામ ક�ં �ં તે ક્લાયટં ઈચ્છે છે ક� �ું એક સપ્તાહમા ંમારા કાયર્ કલાકો માર� WWLથી વ� ુહોય તે ર�તે 
અ��ુ�ૂલત ક�ં તો �ુ?ં  
જો િનમ્ન�લ�ખતમાથંી બ�ુ ંજ સા� ુહોય તો આપ આપના કલાકો અ��ુૂ�લત કર� શકો એ�ુ ંબન:ે 

• ક્લાયટંને એક જ��રયાત છે, અન ે
• વધારાના કલાકો કામ કરવાથી ક્લાયટંના માિસક અિધ�ૃત કલાકોથી વ� ુકામ નહ� થાય, અને 
• કોઈ એક સપ્તાહમા ંવ� ુસવેા કલાકોના ઉપયોગથી ક્લાયટં (ક્લાયટં્સ) ત ેમહ�નાના બી� સપ્તાહોમા ંજ�ર� 

સભંાળ િવનાના નહ� બની �ય, અન ે
• એક કલાકમા ંવ� ુકામ કરવાથી તમાર� મ�હનામા ંતમે જો દર સપ્તાહ� તમાર� WWL �ધુી સમાન કલાકો કામ ક�ુ� 

હોત તો થાત તથેી વ� ુઓવરટાઈમ નહ� કય� હોય.   
 

�યાર� તમાર� WWL 40થી વ� ુહોય, ત્યાર� તમે તમારા કલાકોને અ��ુૂ�લત કર� શકો, પણ તો, જો તમ ેસામાન્ય ર�તે કરતા 
હો તનેા કરતા એક મ�હનામા ંવ� ુઓવરટાઈમ ન કરો. ઓવરટાઈમ કલાકોની રકમ તમાર� WWLમાથંી 40 કલાક બાદ કર�ન ે
બાક� બચલે રકમન ેએ મહ�નાના શિનવારો વડ� �ણુીને કરવામા ંઆવ ેછ. 

Uઉદાહરણ: 
જોસનેી WWL 46 કલાક છે.  જોસ ેમહ�નામા ં�ટલા કલાક ઓવરટાઇમ કર� શક� છે તનેો આધાર ત ે� મહ�નામા ંકામ કર� 
છે તમેાનંા શિનવારો પર છે.  
ગણતર� 5 શિનવાર: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
ગણતર� 4 શિનવાર: 46 – -40 = 6 x 4 = 24 
જોસ ે� ક્લાયટં માટ� કામ કર� છે તમેન ેઆખા મહ�નામા ંએક લવચીક કાયર્સારણીની જ�ર છે, � જોસે કર� શક� એમ છે, 
ત ેક્લાયટંની સવેાના 5 શિનવાર વાળા મહ�નામા ં30 કલાક, અથવા 4 શિનવારવાળા મહ�નામા ં24 કલાકથી વ� ુ
ઓવરટાઇમ ન કર� ત્યા ં�ધુી. 

 
તમે � ક્લાયટં માટ� કામ કરતા હો ત ેNew Freedom અથવા Veteran Directed Homecare Services બ�ટ વડ� વધારાના 
ઓવરટાઈમ કલાકો ખર�દતા હોય તો પણ તમ ેતમારા કલાકોને તમાર� WWLથી વ� ુકામ કરવા માટ� અ��ુૂ�લત કર� શકો 
છો.  

 
16. જો ક્લાયટં મને માર� સ્થાયી WWLમા ંઉપલબ્ધ હોય તે �ુલ માિસક ઓવરટાઈમ કલાકોથી વ� ુસમય કામ પર રાખવા 

માગંતા હોય તો માર� �ુ ંકર�ુ ંજોઇએ? 
�ૃપા કર� પ્ર�#12નો જવાબ �ુઓ. 

 
કામચલાઉ ક્લાયટં િવશેષ કાયર્ સપ્તાહ મયાર્દા (CSWWL) 
17. કામચલાઉ CSWWL એટલે �ુ?ં 

તમે �ના માટ� કામ કરો છો ક� ક્લાયટં તઓે તમેની જ��રયાતો �રૂ� કરવા માટ� વધારાના પ્રદાતાઓ શોધ ત્યા ં�ધુી કામચલાઉ 
ર�ત ેતમાર� WWL વધારવાની DSHSને માગંણી કર� શક�.  DSHS તમન ેટપાલ દ્વારા �લ�ખત સ્વી�ૃિત અથવા અસ્વી�ૃિત 
મોકલીને જવાબ આપશે.  જો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે, તો નો�ટસ તમન ેસ્વી�ૃિત શ� થવાની અન ે�રૂ� થવાની તાર�ખ અન ે
મ�ૂંર થયલેા કલાકોની સખં્યા પણ જણાવશે.  તમ ે�મના માટ� કામ કરો છો ત ેક્લાયટંને પણ એક નકલ મળશે. આ 
માગંણી/�લ�ખત �ચૂનાને CSWWL માગંણી પણ કહ�વાય છે.  DSHS એવી WWLન ેમ�ૂંર નહ� કર� � ક્લાયટંના આકારણી 
કરાયલે માિસક કલાકોથી વ� ુહોય. 



ઓવરટાઈમ તથ્ય પિત્રકા વ્ય�ક્તગત પ્રદાતાઓ માટ�  
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અનપે�ક્ષત જ��રયાતો 
18. જો મ� માર� WWLના બધા ંકલાકો કામ કર� લી�ુ ંહોય અને માર� ક્લાયટંને કોઈ અનપે�ક્ષત અને તાત્કા�લક જ��રયાત હોય 

અને ક્લાયટંના આરોગ્ય અથવા �રુક્ષાને સહાય કરવા માટ� માર� કામ કરવા�ુ ંચાલી રાખવા�ુ ંહોય, તો માર� �ુ ંકર�ુ ં
જોઈએ? 

• પ�ર�સ્થિત �રુ�ક્ષત અન ે�સ્થર ન થાય ત્યા ં�ધુી ક્લાયટં સાથે રહો. 
• જો કોઈ સકંટની �સ્થિત હોય �મા ંતાત્કા�લક તબીબી સવેાઓની જ�ર હોય, તો 9 – 1 – 1નો સપંકર્ સાધો. 
• તમે કર�ુ ં�રુ�ક્ષત થાય એટલ ેતરત જ તમારો કાયર્ �દવસ �રૂો કરો. 
• ક�સ મનેજેરન ેપ�ર�સ્થિત સમ�વવા માટ� પછ�ના કાયર્ �દવસ ેતમેનો સપંકર્ કરો. 

 
વધારાનો ક્લેઈમ કરવો 
19. વધારાનો ક્લેઇમ કરવો એટલે �ુ?ં 

આ �સ્થિતઓન ેવધારાનો ક્લઇેમ ગણવામા ંઆવ ેછે:   
• તમે એક મહ�નામા ંતમન ે�ટલા સવેા કલાકો �રૂા પાડવાની પરવાનગી હોય તનેાથી વ� ુમાટ� તમે ક્લઇેમ કરો, 

અથવા 
• તમે તમાર� WWLથી વ� ુએવા કલાકો કામ કરો �ના માટ� DSHSએ મ�ૂંર� આપી ન હતી, અથવા 
• તમે એક કાયર્ સપ્તાહમા ંતમન ે�ટલો યાત્રા સમય �રૂો પાડવાનો અિધકાર હોય તનેાથી વ� ુમાટ� તમ ેક્લઇેમ કરો. 

 
20. કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન એટલે �ુ?ં 

કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન DSHS દ્વારા તમન ેમોકલાયલેી એક નો�ટસ છે.  નો�ટસ તમન ે�ણ કર� છે ક� તમ ેતમન ે�ટલા કલાકો માટ� 
કામ કરવાની મ�ૂંર� મળ� હતી તેનાથી વ� ુઓવરટાઈમ સવેા કલાકોમા ંકામ ક�ુ� છે અથવા વ� ુયાત્રા કલાકો ક્લઈેમ કયાર્ 
છે. 

 
21. �ું માર� WWL અથવા યાત્રા સમય મયાર્દાથી વ� ુકામ ક�ં તો �ુ ંથશે?     

• તમે વધારાનો ક્લઈેમ કરશો તે દર�ક વાર, તમન ેDSHS તરફથી એક લ�ેખત કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન નો�ટસ અને મા�હતી 
મળશે � તમન ેમ�ૂંર� િવના ઓવરટાઈમ કામ ન કરવા�ુ ંમહત્ત્વ યાદ દ�વડાવશે.  આ નો�ટસ એ 
ક્લાયટં(ક્લાયટં્સ)ન ેપણ મોકલવામા ંઆવશે �મના માટ� તમે કામ કરો છો અને તમેના પ્રિતિનિધઓન ેપણ. 

• વધારાનો ક્લઈેમ કરવાની ત્રી� ઘટના થશે, ત્યાર� તમારો કૉન્ટ્રાક્ટ �રૂો કર� દ�વામા ંઆવશે અથવા તમે 90 �દવસ 
માટ� �કૂવણી મળેવવાન ેપાત્ર નહ� રહો.  જો તમારો કૉન્ટ્રાક્ટ �રૂો કર� દ�વામા ંઆવે તો તમે નવો કૉન્ટ્રાક્ટ 
મળેવવાન ેપાત્ર થાવ એની પહ�લા તમાર� 90 �દવસ રાહ જોવી પડશ.ે  

• જો તમે તમારા કાયર્ સપ્તાહ અથવા યાત્રા મયાર્દાઓને �બૂ અથવા વારંવાર ઉલ્લઘંશો, તો DSHS �ડપાટર્મને્ટ 
�ડફૉલ્ટ માટ� તમારા કૉન્ટ્રાક્ટને �રૂો કર� દઇન ેતમાર� સાથે ફર�થી કૉન્ટ્રક્ટ કરવાનો ઇન્કાર કર� શક� છે.  

 
22. કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન માર� કૉન્ટ્રાક્ટ ફાઇલમા ંક�ટલો સમય રહ�શે? 

દર�ક કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન નો�ટસની તાર�ખથી 12 મહ�ના �લુ્લી રહ�શ.ે  12 મહ�ના પછ� કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન બધં 
કરવામા ંઆવે છે.   

 
23. �ું કૉન્ટ્રાક્ટ એક્શન થવાથી બચી ક�વી ર�તે શ�ંુ? 

• હમંશેા તમાર� કાયર્ સમયસારણીની અગાઉથી યોજના બનાવો અન ેતનેે લખી લો. 
• જો ક્લાયટંની જ��રયાતો બદલાય અને તમાર� �ુદ� સમયસારણી પ્રમાણે કામ કર� ુપડ�, � તમાર� WWLન ે

પ્રભાિવત કર� છે તો તરત જ ક્લાયટંના ક�સ મનેજેરનો સપંકર્ સાધો.  
• તમારા કાયર્ સમયન ેદર�ક કાયર્ �દવસ �રૂો થાય એટલ ેતમાર� ટાઈમશીટ પર ર�કૉડર્ કરો, એન ેકાગળના ક�લને્ડર 

પર ન�ધવાથી મદદ મળ� શક�.  વારંવાર તપાસો ક� તમે તમાર� WWLમા ંરહો છો. 
• DSHS પાસ ેએવા સસંાધનો છે � આપને અન ેઆપના રોજગારદાતા /ક્લાયટંને આપની સમયસારણીન ેઆપની 

WWLમા ંરહ�વા માટ� પ્રબિંધત કરવા િવશ ેશીખવામા ંમદદ કર�.  આ સસંાધનો અહ� ઉપલબ્ધ છે 
www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT. 

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

