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െതാഴിൽ ആഴ്ച പരിധികളും ഓവർൈടമും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ മനസ� ിലാക്കാൻ വയ്ക്തിഗത ദാതാക്കെള 
സഹായിക്കുന്നതിന് ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വസ്തുതാ ഷീറ്്റ.  ക� യന്റിെന്റ േകസ് മാേനജെര ബന്ധെപ്പടുക അെല� ങ്കിൽ കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്്ക 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU സന്ദർശിക്കുക. 
 
െപാതുവായ ഓവർൈടം വിവരങ്ങൾ 
1. 'െതാഴിൽ ആഴ്ച' എന്നാൽ എന്താണ്? 

നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിെല 12:00-നും (അർധരാ്രതി), അവസാനിക്കുന്നത് 
തുടർന്നുവരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാ്രതി 11:59 മണിക്കുമാണ്.   
 

2. െതാഴിൽ ആഴ്ച പരിധി (WWL) എന്താണ്? 
ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ േജാലി െചയ്േതക്കാവുന്ന േസവന മണിക്കൂറുകളുെട ആെക എണ� മാണ് WWL.  ഒരു 
െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ വയ്ക്തിഗത ദാതാവിന് (IP) േജാലി െച�ാനാകുന്ന മണിക്കൂറുകളുെട ആെക എണ� ത്തിൽ 2016 
വാഷിംഗ്ടൺ സ്േറ്ററ്്റ നിയമം പരിധി ്രകമീകരിക്കുന്നു. എല� ാ IP-കൾക്കും ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ച പരിധിയുണ്്ട (WWL).  ഒേന്നാ 
അതിലധികേമാ ക� ൗയന്റുകൾക്്ക മണിക്കൂറുകൾ നിേയാഗിക്കെപ്പടുകയും മണിക്കൂറുകൾ സവ്ീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ േജാലി 
െച�ുന്ന ക� യന്റിന് േയാഗയ്തയുണ്ടായിരിക്കുകയും െച�ുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട WWL വെര നിങ്ങൾക്്ക േജാലി െച�ാം. ക� യന്്റ 
അവരുെട െകയർ പ� ാനിൽ നിർണ� യിച്ച ്രപതിമാസ മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ക� യന്്റ നിേയാഗിേച്ചക്കില� . േസവനങ്ങൾ 
ആവശയ്മായവർക്്ക അവ ലഭയ്മാകുേമ്പാൾ േശഷിക്കുന്ന േസവനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ടിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഓവർൈടം 
െചലവുകെള നിയ്രന്തിക്കാൻ WWLs സഹായിക്കുന്നു.   

 
3. എെന്റ സ�ിരമായ WWL എങ്ങെനയാണ് DSHS നിർണ� യിക്കുക, എെന്റ സ�ിരമായ WWL എങ്ങെന മനസ� ിലാക്കും? 

2016 ഏ്രപിലിൽ ഒരു സ്േറ്ററ്്റ നിയമം പാസാക്കെപ്പട്ടു.  2016 ജനുവരിയിൽ ്രപതിവാരം 40 സർവീസ് മണിക്കൂറിൽ 
കൂടുതലുള്ള ഒരു ശരാശരിയിൽ േജാലി െച�ുന്നവർക്്ക ഒഴിെക എല� ാ IP-കൾക്കായും 40 മണിക്കൂർ WWL ഈ നിയമം 
രൂ പെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  40 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലുള്ള WWL-കൾ നിർണ� യിക്കുന്നത് IP-യുെട 2016 ജനുവരിയിെല 
സർവീസ് മണിക്കൂറിെന 4.33 എന്നതുെകാണ്്ട ഹരിച്ചാണ്.  2016 െമയിൽ, 2016 ജനുവരിയിൽ േജാലി െചയ്ത IP-കൾക്്ക 
അവരുെട WWL വിവരങ്ങൾ സഹിതം DSHS േനാട്ടീസുകൾ അയച്ചു.  സ�ിര WWL ഒന്നും 65 മണിക്കൂറിൽ കൂടാവുന്നതല� . 
2016 ജനുവരിക്്ക േശഷം നിങ്ങൾ ഒരു IP ആയി േജാലി െച�ാൻ തുടങ്ങുകയാെണങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട WWL 40 മണിക്കൂർ 
ആണ്. 
 

4. എെന്റ സ�ിര WWL െതറ്റായാണ് നിർണ� യിച്ചിട്ടുള്ളെതങ്കിൽ എന്താകും? 
നിങ്ങളുെട WWL െതറ്റായാണ് നിർണ� യിച്ചിട്ടുള്ളെതന്്ന നിങ്ങൾ കരുതുെന്നങ്കിൽ, ക� യന്റിെന്റ േകസ് മാേനജർക്്ക ഒരു 
അഭയ്ർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം, വാഷിംഗ്ടൺ അഡ്മിനിസ്േ്രടറ്റീവ് േകാഡ് 388-114-0050 അനുസരിച്്ച DSHS നിങ്ങളുെട 
മണിക്കൂറുകൾ അവേലാകനം നടത്തും. 

 
5. എെന്റ സ�ിര WWL എേപ്പാെഴങ്കിലും മാറുേമാ? 

നിങ്ങളുെട WWL എന്നത് 60.25, 65 മണിക്കൂറുകൾക്്ക ഇടയിലാെണങ്കിൽ, നിയമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം 2017 
ജൂൈല 1-ൽ ഇത് 60 മണിക്കൂറായി കുറയും.  അല� ാത്തപക്ഷം, നിങ്ങളുെട WWL നിങ്ങൾ ഒരു IP ആയി 
േയാഗയ്മായിടേത്താളം മാറില� . നിങ്ങൾക്്ക സർവീസിൽ ഒരു േ്രബക്കുണ്ടാവുകയും ഭാവിയിൽ ഒരു IP ആയി 
മടങ്ങുകയുമാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട WWL സമാനമായി തുടരുകയും െച�ും.  

 
6. എെന്റ WWL-യിൽ സർവീസ് മണിക്കൂറിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന സർവീസുകൾ എെന്താക്കയാണ്? 

• േപഴ്സണൽ െകയർ 
• റിലീഫ് െകയർ 
• സ്കിൽസ് അകവ്ിഷിഷൻ െ്രടയിനിംഗ് 
• െറസ്ൈപറ്്റ െകയർ 

 
7. എെന്റ WWL, യാ്രതാ സമയം, DSHS ആവശയ്െപ്പടുന്ന െ്രടയിനിംഗ് അെല� ങ്കിൽ െപയ്ഡ് ൈടം ഓഫ് (PTO) എന്നിവയ്ക്്ക 

ബാധകമാേണാ? 
ഇല� . യാ്രതാ സമയം, DSHS ആവശയ്െപ്പടുന്ന െ്രടയിനിംഗ്, PTO എന്നിവ നിങ്ങളുെട WWL-ൽ ഉൾെപ്പടുന്നില� . ഇതിനർത്ഥം 
നിങ്ങൾക്്ക ആവശയ്മായ െ്രടയിനിംഗും അംഗീകൃത യാ്രതാ സമയവും അെല� ങ്കിൽ PTO എടുക്കലും ആവശയ്െപ്പടുന്ന 
ആഴ്ചകളിൽ കൂടിയും ആവശയ്മായത് േപാെല നിങ്ങളുെട WWL വെര ക� യന്റിനായി നിങ്ങൾക്്ക േജാലി 
െച�ാനാകുെമന്നാണ്. 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ഓവർൈടം (OT) േവതനം 
8. എെന്റ െപയ്ഡ് OT എങ്ങെനയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? 

ഒരു ്രപവൃത്തി വാരത്തിൽ നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന 40 മണിക്കൂർ വെര നിങ്ങൾക്്ക പതിവ് േവതനം നൽകുന്നതാണ്.  40 
മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന സമയേത്തക്കായി, നിങ്ങളുെട പതിവ് േവതനത്തിെന്റ 1.5 മടങ്്ങ പണം 
നൽകുന്നതാണ്.   
ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന മണിക്കൂറേത്തക്കായി മുഴുവൻ തുകയും നിങ്ങളുെട പതിവ് 
േവതനത്തിൽ ("മുഴുവൻ േററ്്റ" ആയി പരാമർശിക്കുന്നു) IPOne േപയ്െമന്്റ സിസ്റ്റം നൽകുന്നു.  OT മണിക്കൂറേത്തക്കായി 
½ അധിക നിരക്കായി OT കാണിക്കുന്നു. അന്തിമ േപയ്ക്കായി ഈ െമാത്തങ്ങൾ ഒന്നിച്്ച േചർക്കുന്നു. 

ഉദാഹരണം:   
ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ 45 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്നു, പതിവ് നിരക്്ക $12/മണിക്കൂർ ആണ്.   
നിങ്ങളുെട േവതനം ഇതായിരിക്കും: 
   45 മണിക്കൂർ x ഒരു മണിക്കൂറിൽ $12 (മുഴുവൻ നിരക്്ക) = $540 
U+ 5 മണിക്കൂർ ഓവർൈടം x $6 (പകുതി നിരക്്ക) = $30 

ആെക     $540 +$30 = $570 
േപയ്െമന്്റ സം്രഗഹ വിവരണത്തിൽ OT ്രപദർശിപ്പിക്കുന്നു, വരുമാനങ്ങൾ (ഏണിംഗ്സ്) വിഭാഗത്തിൽ വിവരിക്കുകയും 
െച�ുന്നു.  ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ വരുമാനങ്ങൾ വിഭാഗം 45 േപഴ്സണൽ െകയർ മണിക്കൂറും 5 OT മണിക്കൂറും 
കാണിക്കും. 

 
9. യാ്രതാ സമയം, DSHS ആവശയ്െപ്പടുന്ന െ്രടയിനിംഗ് അെല� ങ്കിൽ െപയ്ഡ് ൈടം ഓഫ് (PTO) എന്നിവയ്ക്കായി എനിക്്ക 

ഓവർൈടം പണം ലഭിക്കുേമാ? 
ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ േജാലു െചയ്ത ആെക മണിക്കൂർ 40-ൽ കൂടുതലാെണങ്കിൽ യാ്രതാ സമയത്തിനും 
DSHS ആവശയ്െപ്പടുന്ന െ്രടയിനിംഗിനും നിങ്ങൾക്്ക OT ലഭിക്കും.  PTO മണിക്കൂറുകെള േജാലി െചയ്ത മണിക്കൂറുകളായി 
കണക്കാക്കില� , അതിനാൽ അതിന് OT േപയ്െമന്റിന് േയാഗയ്തയുണ്ടാകില� . 

 
ഒരു സ�ിര 40 മണിക്കൂർ WWL ഉള്ള IPS-നായുള്ള വിവരങ്ങൾ 
10. ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എനിക്്ക േജാലി െച�ാനാകുേമാ? 

40 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ താൽക്കാലികമായി േജാലി െച�ുന്നതിന് DSHS-ൽ നിന്്ന ഒരു ക� യന്്റ നിർദിഷ്ട അംഗീകാരം 
ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ 40 സർവീസ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്്ക േജാലി െച�ാൻ 
സാധിേച്ചക്കില� .  
 

11. ഒന്നിേലെറ ക� യന്റുകൾക്കായി ഞാൻ േജാലി െച�ുകയാെണങ്കിൽ എെന്റ സ�ിര WWL-ൽ കൂടുതൽ എനിക്്ക േജാലി 
െച�ാനാകുേമാ? 
നിങ്ങൾ എ്രത ക� ന്റിനാണ് േജാലി െച�ുന്നത് എന്നത് കണക്കിെലടുക്കാെത നിങ്ങളുെട സ�ിര WWL-നുള്ളിൽ എല� ാ ക� യന്്റ 
സർവീസ് മണിക്കൂറുകളും നിങ്ങൾ മാേനജ് െചയ്തിരിക്കണം.  നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക� യന്റുകൾക്്ക േജാലി 
െച�ുകയാെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട എല� ാ സർവീസ് മണിക്കൂറുകളും ഒന്നിച്്ച േചർക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട സ�ിര 
WWL-ൽ കൂടുതലാകാതിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കായും നിങ്ങളുെട സമയം നിങ്ങൾ െഷഡയ് ൾ 
െചയ്തിരിക്കണം.   

 
12. എെന്റ സ�ിര WWL-ൽ ലഭയ്മായതിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂർ േജാലി െച�ാൻ െഷഡയ് ൾ െച�ുന്നതിന് എെന്റ ക� യന്്റ 

താൽപ്പരയ്െപ്പടുകയാെണങ്കിൽ എന്തുെച�ണം? 
• നിങ്ങളുെട WWL-ൽ കൂടുതൽ േജാലി െച�ാൻ നിങ്ങൾക്്ക അനുമതിയിെല� ന്നും അങ്ങെന െചയ്താൽ അമിത െക� യിം 

െച�ലായി പരിഗണിക്കെപ്പടുെമന്നും വിശദീകരിക്കുക. അമിത െക� യിമിംഗ് സംബന്ധിച്ച അധിക വിവരങ്ങൾക്്ക #19 
കാണുക 

• നിങ്ങളുെട WWL-ൽ കൂടുതൽ േകാലി െച�ാൻ ഇടയാക്കുന്ന അൈസൻെമന്റുകൾ സവ്ീകരിക്കരുത്. 
• ഒരു അധിക ദാതാവിെന ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ ക� യന്റിെന േ്രപാൽസാഹിപ്പിക്കുക.     
• നിങ്ങളുെട പരിധി മനസ� ിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ക� യന്റിെനങ്കിൽ അെല� ങ്കിൽ ഒരു അധിക 

ദാതാവിെന കെണ്ടത്താനാകുന്നിെല� ങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ/അവരുെട േകസ് മാേനജെര ബന്ധെപ്പടാൻ ക� യന്റിേനാട് 
ആവശയ്െപ്പടുക. 

• അതയ്ാവശയ്വും ഉടനടിയുള്ളതുമായ ആവശയ്ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അധിക വിവരങ്ങൾക്്ക േപജ് 3-െല #18 കാണുക. 
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40.25 മണിക്കൂേറാ അതിൽ കൂടുതേലാ ഉള്ള ഒരു സ�ിര WWL ഉള്ള IPS-നുള്ള വിവരങ്ങൾ 
13. ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എനിക്്ക േജാലി െച�ാനാകുേമാ? 

നിങ്ങളുെട സ�ിര WWL എന്നത് 40-ൽ കൂടുതലാെണന്്ന DSHS-ൽ നിന്്ന േരഖാമൂലമുള്ള േനാട്ടീസ് ലഭിക്കുകയാെണങ്കിൽ 
അെല� ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്്ക അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു താൽക്കാലിക ക� യന്്റ നിർദിഷ്ട WWL വർദ്ധനവുെണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട 
േനാട്ടീസിെല മണിക്കൂറുകൾക്്ക വെര നിങ്ങൾക്്ക േജാലി െച�ാം.   

14. ഞാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക� യന്റിന് േജാലി െചയ്താൽ എന്തുസംഭവിക്കും? 
േചാദയ്ം #11-നുള്ള ഉത്തരം കാണുക. 
 

15. ഒരു ആഴ്ചയിൽ എെന്റ സ�ിര WWL-ൽ കൂടുതൽ േജാലി െച�ാൻ ഏെതങ്കിലും മണിക്കൂർ ്രകമീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ 
േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്്റ ആവശയ്െപ്പടുകയാെണങ്കിൽ എന്തുെച�ണം?  
ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങൾ ശരിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്്ക നിങ്ങളുെട മണിക്കൂർ ്രകമീകരിക്കാൻ സാധിേച്ചക്കാം: 

• ക� യന്റിന് ഒരു ആവശയ്മുണ്്ട; ഒപ്പം 
• അധിക മണിക്കൂർ േജാലി െച�ുന്നത് ക� യന്റിെന്റ ്രപതിമാസം നിർണ� യിച്ച മണിക്കൂറിൽ കൂടുന്നില� ; കൂടാെത 
• ഒരു ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയം േജാലി െച�ുന്നത് മാസത്തിെല മറ്്റ ആഴ്ചകളിൽ ക� യന്റിന് അതയ്ാവശയ് 

പരിചരണം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നില� ; കൂടാെത 
• ഒരു ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയം േജാലി െച�ുന്നത് ആ മാസെത്ത ഓേരാ ആഴ്ചയിെലയും നിങ്ങളുെട WWL 

വെര േജാലി െച�ുകയാെണങ്കിൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ ഓവർൈടം േജാലി െച�ലിന് 
ഇടയാക്കുന്നില� .   

 
നിങ്ങളുെട WWL എന്നത് 40-ൽ കൂടുതലാെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാധാരണ േജാലി െച�ുന്നതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു 
മാസത്തിൽ ഓവർൈടം ഇല� ാത്തിടേത്താളം നിങ്ങളുെട മണിക്കൂർ ്രകമീകരിക്കാം. ്രപതിമാസ ഓവർൈടം മണിക്കൂർ തുക 
കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങളുെട WWL-ൽ നിന്്ന 40 മണിക്കൂർ കുറച്ചും േശഷിക്കുന്നവെയ ആ മാസെത്ത ശനിയാഴ്ചകളുെട 
എണ� ം െകാണ്്ട ഗുണിച്ചുമാണ്. 

Uഉദാഹരണം: 
േജാസിെന്റ WWL 46 മണിക്കൂറാണ്.  േജാസിന് േജാലി െച�ാനാകുന്ന ്രപതിമാസ ഓവർൈടം തുക അേദ്ദഹം 
േജാലിെച�ുന്ന മാസെത്ത ശനിയാഴ്ചകളുെട എണ� െത്ത ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.  
5 ശനിയാഴ്ച കണക്കാക്കൽ: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
4 ശനിയാഴ്ച കണക്കാക്കൽ: 46-40=6 x 4 = 24 
േജാസ് േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്്റ മാസത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു േയാജിച്ച െഷഡയ് ളിൽ േജാലി െച�ുന്നത് ആവശയ്െപ്പടുന്നു, 
5 ശനിയാഴ്ചകളുള്ള മാസങ്ങളിൽ 30 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അെല� ങ്കിഒൽ 4 ശനിയാഴ്ചകളുള്ള മാസങ്ങളിൽ 24 
മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഓവർൈടം േജാലി െച�ാത്തിടേത്താളം േജാസിന് അത് െച�ാനാകും. 

 
നയ്  ്രഫീഡം അെല� ങ്കിൽ െവറ്ററൻ ഡയറക്ടഡ് േഹാംെകയർ സർവീസസ് ബഡ്ജറ്റുകളുമായി അധിക ഓവർൈടം 
മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്്റ വാങ്ങുകയാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട WWL-ൽ കൂടുതൽ േജാലി െച�ാൻ 
നിങ്ങളുെട മണിക്കൂർ ്രകമീകരിക്കാൻ സാധിേച്ചക്കാം.  

 
16. എെന്റ സ�ിര WWL-ൽ ലഭയ്മായ ്രപതിമാസ ഓവർൈടമിൽ കൂടുതൽ സമയേത്തജ്്ജ േജാലി ്രകമീകരിക്കാൻ ഞാൻ േജാലി 

െച�ുന്ന ക� യന്്റ ആവശയ്െപ്പടുകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുെച�ണം? 
േചാദയ്ം #12-നുള്ള ഉത്തരം കാണുക. 

 
താൽക്കാലിക ക� യന്്റ നിർദിഷ്ട െതാഴിൽ ആഴ്ച പരിധി (CSWWL) 
17. താൽക്കാലിക CSWWL എന്താണ്? 

ആവശയ്ങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നതിന് അധിക ദാതാക്കെള േതടുന്നതിനിെട നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്്റ നിങ്ങളുെട WWL 
താൽക്കാലികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ DSHS-േനാട് ആവശയ്െപ്പേട്ടക്കാം.  േരഖാമൂലമുള്ള അംഗീകാരം അെല� ങ്കിൽ 
നിരസിക്കലുമായി െമയിൽ വഴി DSHS നിങ്ങേളാട് ്രപതികരിക്കും.  അംഗീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, അംഗീകാരം 
ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമായ തീയതിയും അംഗീകരിച്ച മണിക്കൂറുകളുെട എണ� വും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
േനാട്ടീസ് നൽകും.  നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്റിന് ഒരു പകർപ്പും ലഭിക്കും. ഈ അഭയ്ർത്ഥന/േരഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്്പ 
CSWWL അഭയ്ർത്ഥനയായും അറിയെപ്പടുന്നു.  ക� യന്റിെന്റ നിർണ� യിച്ച ്രപതിമാസ മണിക്കൂർ അധികരിക്കുന്ന ഒരു 
താൽക്കാലിക WWL-ന് DSHS അംഗീകാരം നൽകുന്നതല� . 
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അടിയന്തര ആവശയ്ങ്ങൾ 
18. ഞാൻ എെന്റ WWL-െല മുഴുവൻ മണിക്കൂറും േജാലി െച�ുകയും എന്നാൽ ക� യന്റിന് അതയ്ാവശയ്വും ഉടനടിയുള്ളതുമായ 

ഒരു ആവശയ്മുണ്ടാവുകയുമാെണങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുെച�ണം, ക� യന്റിെന്റ ആേരാഗയ്ത്തിേനാ സുരക്ഷയ്േക്കാ പിന്തുണ 
നൽകാൻ േജാലി െച�ുന്നത് തുടരേണാ? 

• സാഹചരയ്ം സുരക്ഷിതവും സ്േറ്റബിളുമാകുന്നത് വെര ക� യന്റിെനാപ്പം തുടരുക. 
• അടിയന്തര മഡിക്കൽ േസവനങ്ങൾ ആവശയ്െപ്പടുന്ന ഒരു അതയ്ാവശയ് സാഹചരയ്ം ഉെണ്ടങ്കിൽ, 9-1-1 എന്നതിൽ 

ബന്ധെപ്പടുക. 
• സുരക്ഷിതമായാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ ദിനം അവസാനിപ്പിക്കുക. 
• സാഹചരയ്ം വിശദീകരിക്കാൻ അടുത്ത ്രപവൃത്തി ദിവസം േകസ് മാേനജെര ബന്ധെപ്പടുക. 

 

അമിത െക� യിം െച�ൽ 
19. എന്താണ് അമിത െക� യിം െച�ൽ? 

ഇങ്ങെനയുള്ളേപ്പാൾ അമിത െക� യിം െച�ൽ സംഭവിക്കും:   
• നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്്ക അംഗീകാരമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് മണിക്കൂറുകളിൽ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ േജാലി 

െച�ുന്നു; അെല� ങ്കിൽ 
• നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ മണിക്കൂർ DSHS അംഗീകരിച്ചിട്ടില� ാത്ത WWL-ൽ കൂടുതലാണ്; അെല� ങ്കിൽ 
• ഒരു െതാഴിൽ ആഴ്ചയിൽ നൽകുന്നതിന് അംഗീകാരമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ യാ്രതാസമയം നിങ്ങൾ െക� യിം 

െച�ുന്നു. 
 

20. േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ എന്താണ്? 
DSHS നിങ്ങൾക്്ക അയച്ച ഒരു േനാട്ടീസാണ് േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ.  നിങ്ങൾക്്ക േജാലി െച�ാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ഓവർൈടം സർവീസ് മണിക്കൂറിൽ അെല� ങ്കിൽ യാ്രതാ സമയ മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ േജാലി െചയ്തതായി 
േനാട്ടീസ് നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നു. 

 

21. എെന്റ WWL-ൽ അെല� ങ്കിൽ യാ്രതാ സമയ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ േജാലി െച�ുകയാെണങ്കിൽ എന്്ത സംഭവിക്കും?     
• നിങ്ങൾ ഓേരാ തവണയും അമിത െക� യിം നടത്തുേമ്പാൾ, അംഗീകൃതമല� ാത്ത ഓവർൈടം 

െച�ാതിരിേക്കണ്ടതിെന്റ ്രപാധാനയ്ം ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു േരഖാമൂലമുള്ള േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ േനാട്ടീസും 
വിവരങ്ങളും DSHS-ൽ നിന്്ന നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കും.  നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന ക� യന്റിനും (ക� യന്റുകൾക്കും) 
അവരുെട ്രപതിനിധികൾക്കും േനാട്ടീസ് അയയ്ക്കെപ്പടും. 

• അമിത െക� യിമിംഗിെന്റ മൂന്നാമെത്ത സന്ദർഭത്തിൽ, നിങ്ങളുെട കരാർ അവസാനിപ്പിേച്ചക്കാം അെല� ങ്കിൽ 90 
ദിവസേത്തക്്ക േപയ്െമന്്റ സവ്ീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്്ക അേയാഗയ്തയുണ്ടാേയക്കാം.  നിങ്ങളുെട കരാർ 
അവസാനിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ പുതിയ കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് 90 ദിവസം കാത്തിരിക്കണം.  

• നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ ആഴ്ച അെല� ങ്കിൽ യാ്രതാ സമയ പരിധികൾ കാരയ്മായി അെല� ങ്കിൽ ആവർത്തിച്്ച 
അധികരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, സ�ിരമായി നിങ്ങളുെട കരാർ DSHS അവസാനിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുമായി 
വീണ്ടുമുള്ള കരാർ നിരസിക്കുകയും െച�ാം.  

 

22. എെന്റ കരാർ ഫയലിൽ എ്രതനാൾ േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷനുകൾ തുടരും? 
േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ േനാട്ടീസ് തീയതി മുതൽ 12 മാസേത്തക്്ക ഓേരാ േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ തുടർേന്നക്കാം.  12 
മാസത്തിന് േശഷം, േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷൻ അടയ്ക്കുന്നതാണ്.   

 

23. േകാൺ്രടാക്റ്്റ ആക്ഷനുകൾ എങ്ങെന ഒഴിവാക്കാനാകും? 
• എേപ്പാഴും നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ െഷഡയ് ൾ മുൻകൂർ പ� ാൻ െച�ുക, എഴുതിവയ്ക്കുക. 
• ക� യന്റിെന്റ ആവശയ്ം മാറുകയും നിങ്ങളുെട WWL-െന ബാധിക്കുന്ന ഒരു വയ്തയ്സ്ത െഷഡയ് ളിൽ േജാലി 

െചേ�ണ്ടി വരികയും െചയ്താൽ, ക� യന്റിെന്റ േകസ് മാേനജെര ഉടനടി ബന്ധെപ്പടുക.  
• നിങ്ങൾ േജാലി െച�ുന്ന ഓേരാ ദിവസത്തിനും േശഷം ൈടംഷീറ്റിൽ നിങ്ങളുെട െതാഴിൽ സമയം 

േരഖെപ്പടുത്തുക, ഒരു േപപ്പർ കലണ്ടറിൽ േരഖെപ്പടുത്താനും സഹായിേച്ചക്കാം.  നിങ്ങൾ WWL-ൽ ആണ് 
തുടരുന്നെതന്്ന ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിെട േനാക്കുക. 

• നിങ്ങളുെട WWL-നുള്ളിൽ തുടരുന്നതിന് നിങ്ങളുെട െഷഡയ് ൾ മാേനജ് െച�ുന്നത് സംബന്ധിച്്ച കൂടുതലറിയാൻ 
നിങ്ങെളയും നിങ്ങളുെട െതാഴിലുടമെയയും ക� യന്റിെനയും സഹായിക്കുന്നതിന് DSHS -ന് റിേസാഴ്സുകൾ 
ലഭയ്മാണ്.  റിേസാഴ്സുകൾ www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT എന്നതിൽ ലഭയ്മാണ്. 

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

