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 ئهم پهڕەيهی زانياريی يارمهتی پێشکهشکارانی تاکهکهسی دەدات که ياساکانی پێوەنديدار به سنوورەکانی کارکردن له حهوتهدا و کاری زياتر

تکايه بۆ دەستهبهرکردنی زانياريی زياتر پهيوەندی بکهن به بهڕێوەبهری دۆسيهی مشتهری يان سهردانی ماڵپهڕی  .واته زێدەکاری بزانن
1Uwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTUT بکهن. 

 
 زانياريی گشتی لهسهر کاری زياتر

 چييه؟» حهوتهی کارکردن« .1
  .ی شهوی شهممه کۆتايی پێ دێت 11:59يهکشهممه دەست پێ دەکات و له کاژێر ) نيوە شهو(ی شهو 12حهوتهی کارکردن له کاژێر 

 
 چييه؟) WWL(سنووری کارکردن له حهوتهدا  .2

WWL دا له وياليهتی  2016ياسايهک که له ساڵی  .کاژێرەکانی کارکردنی گشتييه که دەتوانن لهو کاژێرانه له حهوتهدا کار بکهن
ههموو . دەتوانێت له حهوتهدا کار بکات) IP(واشينگتۆن پهسهند کرا، سنووری ئهو کاژێرانهی دياريی کرد که پێشکهشکارێکی تاکهکهسی 

IP ەکان سنوور و بازنهی کاريان له حهوتهدا)WWL (کاتێ که سنووری کاژێرەکان لهاليهن يهک يان چهند مشتهرييهوە به ئێوە  .ههيه
ی خۆتان کار WWLدراوە و مشتهريهکهی ئێوە شياويهتی وەرگرتنی خزمهتگوزاريی لهو کاژێرانهدا ههيه، دەتوانن به رادەی سپێر
. رەنگه مشتهری کارێکی زياتر له کاژێرەکانی ههڵسهنگێندراوی مانگانه که له بهرنامهی چاودێريی ئهواندا ههيه به ئێوە نهسپێرێت. بکهن

WWL کۆنتڕۆڵکردنی تێچووەکانی کاری زياتر دەدەن و دڵنيا دەبنهوە لهوەی که دەسمايهی پێويست بۆ پێشکهشکردنی ەکان يارمهتی
  .خزمهتگوزاريی به ههموو تاکهکان ههيه

 
3. DSHS  چلۆن رادەیWWL ی ههميشهيی ئهمن دياريی دەکات و من چلۆن دەتوانم لهWWLی ههميشهيی خۆم ئاگادار ببمهوە؟ 

ەکان بێجگه لهوانهی که له IPی بۆ ههموو WWLکاژێری  40ئهم ياسايه،  .دا پهسهند کرا 2016ياسايهکی وياليهتی له ئاپريلی 
کاژێر، له  40ەکانی سهرەوەی WWL .کاژێر له حهوتهدا کاريان کردبوو، پێشبينی کرد 40به شێوەی نێوەنجی پتر له  2016جانيوەری 

و خڕکردنهوەی بۆ نزيکترين چارەکه  4.33لهسهر  2016له جانيوەری  IPرێگای دابهشکردنی کاژێرەکانی کارکردنی پارەدراوی 
دا به زانياريی  2016يانه نارد که له جانيوەری IPههندێ ئاگادارکردنهوەی بۆ ئهو  DSHSدا،  2016له مهی  .کاژێر، بهدەستهات

WWLهيچ  .بووی خۆيان کاريان کردWWL ئهگهر کاری خۆتان وەکو . کاژێر بێت 65ی ههميشهيی نابێت زياتر لهIP  له پاش
 .کاژێرە 40ی ئێوە WWLدەست پێ کردووە،  2016جانيوەری 

 
 ی ههميشهيی من به ههڵه ئهژمێر کراوە، چ روودەدات؟WWLئهگهر لهسهر ئهو بڕوايه بم که  .4

ی ههميشهيی ئێوە به ههڵه ئهژمێر کراوە، دەتوانن داواکارييهک بۆ بهڕێوەبهری دۆسيهی مشتهری WWLئهگهر لهسهر ئهو بڕوايه بن که 
 .تاوتوێ دەکات 0050-114-388کاژێرەکانی ئێوە به پێی ياسای فهرمانگهيی واشينگتۆن  DSHSبنێرن و 

 
 ی ههميشهيی من ههر دەگۆڕدرێت؟WWLئاخۆ  .5

دا، رادەکهی  2017ی جوالی 1کاژێرە، ئهگهر ياسا نهگۆڕدرێت، له رێکهوتی  65و  60.25ی ههميشهيی ئێوە له نێوان WWLئهگهر 
ههروەها . ی ههميشهيی ئێوە ناگۆڕدرێتWWLتان ههيه، IPبهپێچهوانهوە تا کاتێ که شياويهتی کار وەک  .کاژێر 60دادەبهزێت بۆ 

 . ی ئێوە ناگۆڕدرێتWWLرکار، بگهڕێنهوە سه IPئهگهر ماوەيهک له کارکردن دوور ببنهوە و له داهاتوودا وەکو 
 

 ی مندا دەگونجێندرێت؟WWLچ خزمهتکاريگهلێک له کاژێرەکانی خزمهتگوزاريی  .6
 خزمهتگوزاريی چاودێريی تاکهکهسی •
 چاودێريی يارمهتيدان •
 فێرکاريی دەستهبهرکردنی شارەزايی •
 چاودێريی له کاتی نهچوونه سهرکار •

 
 ؟(PTO)، يان نهچوونه سهرکار وێرای مووچهگرتن DSHSی من بريتييه له کاتی سهفهرکردن، فێرکاريی پێويستی WWLئاخۆ  .7

ی WWLئهمه بهو واتايه که دەتوانن . لهبهرناگرێت PTO، يان DSHSی ئێوە کاتی سهفهرکردن، فێرکاريی پێويستی WWL. نهخێر
هو حهوتهدا فێرکاريی پێويست وەرگرن، له کاتی سهفهری پهسهندکراوی خۆتان بۆ کارکردن بۆ مشتهری تهرخان بکهن، و هاوکات ل

 .وەرگرن PTOخۆتان کهڵک وەرگرن يان 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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 )OT(پارەدانی کاری زياتر 
8. OT که به من دەدرێت چۆن ئهژمێر دەکرێت؟ 

کاژێر کار  40ئهو کاتانهی که زياتر له  .کاژێر له حهوتهيهکی کارکردندا کار بکهن، مووچهی ئاسايی خۆتان وەردەگرن 40کاتێ که تا 
  .ئهوەندەی مووچهی ئاسايی خۆتان وەردەگرن 1.5دەکهن، 

، رادەی تهواوی مووچه بۆ ئهو کاژێرانهی که له حهوتهی کارکردندا کارتان کردووە بهپێی مووچهی IPOneسيستهمی پارەدانی 
ئهم رێژە . پيشان دەدات OTی رادەی زێدە بۆ کاژێرەکانی ½وەکو  OTئهم سيستهمه  ).دەڵێن" نرخی تهواو"که بهوە (ئاساييتان دەدات 

 .گشتييانه دەخرێنه پهنای يهکتر و رادەی پارەدانی کۆتايی دياريی دەکهن
  :نموونه

  .دۆالرە له کاژێردا 12کاژێر کارتان کردووە و نرخی ئاسايی ئێوە  45ئێوە له حهوتهی کارکردندا 
 :پارەدان به ئێوە بهمجۆرە دەبێت

 دۆالر 540) = نرخی تهواو(دۆالر له کاژێردا  12کاژێر بدرێت له  45
 دالر 30) = نيوە نرخ(دۆالر  6کاژێر زێدەکاری بدرێت له  5+ 

 دۆالر 570= دۆالر  30+ دۆالر  540  کۆی گشتی
OT 45لهم نموونهدا، بهشی وەرگرتنهکان  .له پوختهی پارەدانهکاندا دياريی دەکرێت و وردەکارييهکانی له بهشی وەرگرتنهکاندا دێت 

 .پيشان دەدات OTکاژێر  5کاژێر کاری چاودێريی تاکهکهسی و 
 

، يان نهچوونه سهرکار وێرای مووچهگرتن DSHSکه به من دراوە بريتييه له کاتی سهفهرکردن، فێرکاريی پێويستی  OTئاخۆ  .9
(PTO)؟ 

دراو به ئێوە کاتی سهفهرکردن، فێرکاريی پێويستی  OTکاژێر بێت،  40ئهگهر کاژێرە گشتييهکانی کاری ئێوە له حهوتهدا زياتر له 
DSHS يان ،PTO کاژێرەکانی  .لهبهر دەگرێتPTO  وەکو کاژێرەکانی کارکردن لهبهرچاو ناگيردرێن، کهواته هيچ کات ناکهونه بهر

 .OTوەرگرتنی 
 

 کاژێرە 40ی ههميشهيی ئهوانه WWLيانهی که IPزانياريی بۆ ئهو 
 کاژێر کار بکهم؟ 40ئاخۆ دەتوانم له حهوتهی کارکردندا زياتر له  .10

بۆ کاری  DSHSکاژێر کار بکهن مهگهر ئهوەی که پهسهندنامهی تايبهتی مشتهريتان له  40ئێوە ناتوانن له حهوتهی کارکردندا زياتر له 
 . کاژێر به شێوەی کاتيی وەرگرتبێت 40زياتر له 

 
 ی ههميشهيی خۆم کار بکهم؟WWLئهگهر بۆ چهند مشتهری کار بکهم ئاخۆ دەتوانم زياتر له  .11

ئێوە دەبێت به بێ لهبهرچاوگرتنی رێژەی مشتهريگهلێ که بۆيان کار دەکهن، ههموو خزمهتگوزارييهکانی خۆتان له ناو کاژێرەکانی 
WWLئهگهر بۆ زياتر له مشتهرييهک کار دەکهن، دەبێت کاتی خۆتان جۆرێ رێکخهن که کاتێ  .جێ بکهنی ههميشهيی خۆتاندا جێبه

  .ی ههميشهيی خۆتان کارتان نهکردبێتWWLههموو کاژێرەکانی کاری خۆتان کۆ دەکهنهوە، زياتر له 
 

 بکهم، دەبێت چ بکهم؟ی ههميشهيی خۆم کار WWLئهگهر مشتهريييهک که کاری بۆ دەکهم بيههوێت زياتر له رادەی  .12
ی خۆتان کار بکهن و ئهم کارە زياتر له ئاستی رێگهپێدراو دێته WWLبۆی روون کهنهوە که ئێوە رێگهپێدراو نين که زياتر له  •

 چاولێکهن 19#بۆ دەستهبهرکردنی زانياريی زياتر لهسهر کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو، . ئهژمێر

 .ی خۆتان ههيهWWLستيان به کاری زياتر له ئهو کارانهی قهبووڵ مهکهن که پێوي •

  .له مشتهری داوا بکهن که له پێشکهشکارێکی تريش کهڵک وەرگرێت •
ئهگهر مشتهری له سنووردارێتی کاری ئێوە تێناگات يان ناتوانێت پێشکهشکارێکی تر بدۆزێتهوە، داوای لێ بکهن که پهيوەندی  •

 .بکات به بهڕێوەبهری دۆسيهکهی خۆيهوە

 .دا چاولێکهن 3له الپهڕەی  18#بۆ دەستهبهرکردنی زانياريی زياتر لهسهر پێويستييه فرياکهوتنييهکان،  •
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 کاژێر يان زياترە 40.25ی ههميشهيی ئهوانه WWLيانهی که IPزانياريی بۆ ئهو 
 کاژێر کار بکهم؟ 40ئاخۆ دەتوانم له حهوتهی کارکردندا زياتر له  .13

ی ئێوە WWLکاژێرە يان ئهگهر زێدەبوونی  40ی ههميشهيی ئێوە زياتر له WWLبه نووسراوە ئاگادارتانی کردەوە که  DSHSئهگهر 
  .بۆ مشتهرييهکی ديار و به شێوەی کاتيی پهسهند کرا، دەتوانن به رادەی ئهو کاژێرانهی که لهو ئاگاداريهدا دياريی کراوە، کار بکهن

 ر بکهم چ دەبێت؟ئهگهر بۆ زياتر له مشتهرييهک کا .14
 .چاولێکهن 11#تکايه وە�می پرسياری 

 
ی ههميشهيی خۆم له حهوتهيهکدا کار بکهم، WWLئهگهر مشتهری داوام لێ بکات که کاژێرەکانم جۆرێ رێکخهم که زياتر له  .15

 دەبێت بکهم؟ 
 :دەتوانن ئهگهر ههموو ئهو بابهتانهی خوارەوە راست بن، کاژێرەکانی خۆتان رێکخهن

 پێويستی دياريی ههبێت؛ ومشتهری  •
 کاژێرەکانی کاری زياتر، پتر له کاژێرە ههڵسهنگێندراوەکانی مانگانهی مشتهری نهبێت؛ و •
 کارکردنی زياتر له حهوتهيهکدا نهبێته هۆی ئهوەی که مشتهری له ديکهی حهوتهکانی مانگدا چاودێريی پێويستی نهبێت؛ و •
ی خۆتان بۆ ههر WWLوەی که زێدەکاری مانگانهی زياتر له رادەی کاری کار کردنی زياتر له حهوتهيهکدا نهبێته هۆی ئه •

  .حهوتهيهکی ئهو مانگه ههبێت
 

دايه، دەتوانن کاژێرەکانی خۆتان بهپێی پێويستی رێکخهن به مهرجێ که له مانگێکدا زێدەکاری  40ی ئێوە له سهرەوەی WWLکاتێ که 
ی ئێوە و لێدانی WWLکاژێر له  40رادەی کاژێرەکانی کاری زياتر له رێگای کهمکردنهوەی . زياتر له کاری ئاسايی خۆتان نهبێت

 .پاشماوەکهی له رێژەی شهممهکانی ئهو مانگه بهدەست دێت
Uنموونه: 

WWL رادەی زێدەکاری مانگانه که خۆزە دەتوانێت کار بکات گرێدراوی رێژەی شهممهکانی ئهو مانگهيه که  .کاژێرە 46ی خۆزه
 . کار دەکاتتێيدا 

  30=  5بدرێت له  6=  40 - 46 :رۆژی شهممه 5به ئهژمێرکردنی 
 24=  4بدرێت له  6=  40 - 46 :رۆژی شهممه 4به ئهژمێرکردنی 

مشتهری خۆزە پێويستی بهوەيه که ئهو بهرنامهيهکی کاری نهرمونيانی له مانگدا ههبێت، و خۆزە به مهرجێ دەتوانێت وەها 
 4کاژێری زێدەکاری له مانگێکدا به  24رۆژی شهممه، يان  5کاژێر زێدەکاری له مانگێکدا به  30بهرنامهيهکی ههبێت که پتر له 

 .رۆژی شهممهی نهبێت
 

يان " ئازادی نوێ"انن ئهگهر مشتهرييهکهی ئێوە کاژێرەکانی زێدەکاری زياتری به کهڵکوەرگرتن له بۆدجهی ههروەها دەتو
ی WWLکڕيبێت، کاژێرەکانی کاری خۆتان جۆرێ رێکخهن که پتر له " خزمهتگوزاريی چاودێريی له ماڵی تايبهتی کۆنه سهربازەکان"

 . خۆتان کار بکهن
 

ی ههميشهيی خۆم کار WWLئهگهر مشتهريييهک که کاری بۆ دەکهم بيههوێت کاژێرەکانی زێدەکاری مانگانهی زياتر له رادەی  .16
 بکهم، دەبێت چ بکهم؟
 .چاولێکهن 12#تکايه وە�می پرسياری 

 
 کاتيی) CSWWL(سنووردارێتی کاری حهوتانه تايبهتی مشتهری 

17. CSWWL کاتيی چييه؟ 
ی ئێوە به شێوەی کاتيی و تا کاتێ که پێشکهشکارانی زێدەی WWLداوا بکات که  DSHSمشتهرييهک که کاری بۆ دەکهن دەتوانێت له 

 .له رێگای پۆست و به شێوازی نووسراوەيی داواکارييهکهی ئێوە پهسهند يان رەت دەکاتهوە DSHS .پێويستی خۆی بدۆزێتهوە، زێدە بکات
مشتهرييهکهی ئێوەش  .رێکهوتی دەسپێکردن و کۆتايی و رێژەی کاژێرە پهسهندکراوەکانيش پێتان رادەگهيهندرێتئهگهر پهسهند بکرێت، 

رادەی  DSHS .يشدا دەناسرێتCSWWLئاگاداری نووسراوەيی له ژێر ناوی داواکاريی /ئهم داواکارييه. وێنهيهک لهو نامهيه وەردەگرێت
WWLسهنگێندراوی مشتهری بێت، پهسهند ناکاتی کاتيی ئهگهر زياتر له کاژێرەکانی ههڵ. 
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 پێويستييه فرياکهوتنييهکان
ی خۆم کارم کردبێت، به�م مشتهری پێويستی فرياکهوتنی و دەسبهجێی ههبێت و دەبێت بۆ WWLئهگهر ههموو کاژێرەکانی  .18

 پاراستنی س�مهتی يان دڵنيايی و ئاسايشی مشتهری کارەکه درێژە بدەم، دەبێت چ بکهم؟
 .کاتێ که دۆخهکه دڵنيا و بهردەوام بێتهوە لهگهڵ مشتهرييهکه بمێننهوەتا  •

 .ەوە 1-1-9ئهگهر دۆخی فرياکهوتنی پێويستی به خزمهتگوزاريی پزيشکی فرياکهوتنی بێت پهيوەندی بکهن به  •

 .ههر به دڵنيا و هێوربوونهوەی دۆخهکه کاری خۆتان کۆتايی پێ بهێنن •

 .که پهيوەندی بکهن به بهڕێوەبهری دۆسيهکهوەرۆژی دواتر بۆ روونکردنهوەی دۆخه •
 

 کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو
 کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو چييه؟ .19

  :کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو کاتێکه که
 ئێوە زياتر له ئاستێ که رێگهپێدراون، له مانگێکدا کار بکهن؛ يان •
 نييه؛ يان DSHSی خۆتان کار دەکهن که پهسهندکراوی WWLکاژێری زياتر له  •
 .داوای کاژێری سهفهرکردنی زياتر لهو رادەی دەکهن که بۆ حهوته پهسهند کراوە •

 
 بهدواداچوونی گرێبهستيی چييه؟ .20

که زێدەکاری يان  ئهم ئاگادارکردنهوەيه پێتان رادەگهيهنێت .بۆ ئێوەی دەنێرێت DSHSبهدواداچوونی گرێبهستيی ئاگادارکردنهوەيهکه که 
 .کاژێرەکانی سهفهرکردنی زياتر له ئاستی رێگهپێدراوتان ههبووە

 
  يان سنووری کاژێرەکانی سهفهرکردنی خۆم کار بکهم، چ روودەدات؟ WWLئهگهر زياتر له  .21

ههر جار که زياتر له ئاستی رێگهپێدراو کار بکهن، ئاگادارکردنهوەيهک و زانياريی نووسراوەيی بهدواداچوونی گرێبهستيی له  •
DSHS ئهم ئاگادارکردنهوەيه  .وەردەگرن که گرنگايهتی کار نهکردنی زياتر له کاژێرە پهسهندکراوەکانتان وەبير دەخاتهوە

 .نوێنهرەکانيان دەنێردرێت ی ئێوە و)کان(ههروەها بۆ مشتهريهکه
سێههمين جار که تووشياری کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو بن، رەنگه گرێبهستهکهی ئێوە ههڵوەشێتهوە يان رەنگه  •

رۆژ تێپهڕێت تاکو  90گهر گرێبهستهکه ههڵوەشێتهوە، دەبێت  .رۆژ ههڵوەشێتهوە 90شياويهتی ئێوە بۆ وەرگرتنی مووچه تا 
 . نوێ تۆمار بکهن بتوانن گرێبهستێکی

گهر به شێوەی بهرچاو يان بهردەوام تووشياری کاری زياتر له ئاستی رێگهپێدراو له حهوته يان سهفهری زياتر له کاتی  •
به شێوەی پێش گريمانه گرێبهستهکهی ئێوە ههڵوەشێنێتهوە و چی تر لهگهڵتان گرێبهست واژۆ  DSHSسهفهرکردن بن، رەنگه 

 . نهکات
 

 ؟انی بهدواداچوونی گرێبهستيی تا چ کاتێک له دۆسيهی گرێبهستی مندا دەمێننهوەئاگادارکردنهوەک .22
پاش  .مانگ له کاتی ئاگادارکردنهوەوە، به شێوەی کراوە و شياوی بهدواداچوون دەمێننهوە 12ههر بهدواداچوونێکی گرێبهستيی بۆ ماوەی 

  .مانگ دۆسيهی بهدواداچوونی گرێبهستيی دادەخرێت 12
 

 بهرگيری بکهم له بهدواداچوونی گرێبهستيی؟چلۆن دەبێت  .23
 .ههميشه بهرنامهی کاری خۆتان رێک بخهن و بينووسن •
ئهگهر پێويستييهکانی مشتهری بگۆڕدرێت و مهجبوور بوون که بهرنامهی کاری خۆتان به جۆرێ بگۆڕن که لهسهر  •

WWL مشتهرييهوەی ئێوە کاريگهر بێت، دەسبهجێ پهيوەندی بکهن به بهڕێوەبهری دۆسيهی . 

تهنانهت دەتوانن ئهوە لهسهر رۆژمێری کاخهزيش . کاتی کارکردن و پهڕەی کاتی خۆتان پاش ههر رۆژێکی کارکردن بپارێزن •
 .تێنهپهڕن WWLبهردەوام دۆخی خۆتان کۆنتڕۆڵ بکهن تاکو له ئاستی  .دياريی بکهن

• DSHS مشتهرييهکهتان دەدات که زانياريی زياتر سهبارەت به شێوازی /ههندێ سهرچاوەی ههيه که يارمهتی ئێوە و خاوەنکار
ئهم سهرچاوانه له ناونيشانی ئينتهرنێتی  .، دەستهبهر بکهنWWLههڵسووڕانی بهرنامهی کارکردن بۆ تێنهپهڕين له ئاستی 
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