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1T دا مالوماتي پاڼه په دې لپاره ده چې د ځانګړيو وړاندې کوونکو(Individual Providers)  سره د کاري اونۍ د حدونو او له ټاکلي

وخت نه زيات کار کولو په اړه د قاعدو په پوهٻدو کې کومک وکړي. مهرباني وکړئ د نورو مالوماتو لپاره د موکل د قضيې د مدير 
 د ځانګړي کارکوونکو لپاره د اضافي وخت کار مالوماتي پاڼه 1Tشئ.ته الړ  Uwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTUسره تماس ونيسئ يا 

 
 له ټاکلي وخت نه زيات کار په اړه ټوليز مالومات

 څه وي؟ ‘کاري اونۍ’ .1
   ختميږي. 11:59(نيمه شپه) پيل کيږي او په راتلونکي خالي ورځ د شپې په  12:00کاري اونۍ د اتوار د سهر په 

 
 څه وي؟ (WWL)د کاري اونۍ حد  .2

WWL  د واشنګټن ايالتي قانون د هغه  2016د هغهذ کاري ساعتو ټوله شمٻره وي چې تاسو يې په يوه کاري اونۍ کې کوئ. د
د کاري  IPsيې په يوه کاري اونۍ کې ترسره کوي. ټول  (IP)ځانګړی وړاندې کوونکی 1Tساعتو پر شمٻره حد وضع کوي چې يو 

کار وکړې کله چې دغه ساعتونه تا ته د يو يا زياتو موکالنو له خوا  WWLلري. ته کولی شې چې تر خپل  (WWL)اونۍ حد 
سپارل شوي وي او کله چې هغه موکل چې ته ورسره کار کوې د ساعتو ترالسه کولو وړتيا ولري. موکل بايد په خپل د پاملرنې 

ه زيات کار لګښتونه کنټرولوي د د ټاکل شوي ساعتو څخ WWLپالن کې د ټاکل شويو مياشتنيو ساعتو څخه زيات ونه سپاري. 
 دې باوري کولو لپاره چې د کارو لپاره مالي زٻرمې هغه ټولو تنانو ته هم ترالسه شي څوک چې ورته اړتيا لري.

 
 مالوم کړم؟ WWLمالوموي او زه څرنګه خپل مستقل  WWLزما مستقل  DSHSڅرنګه  .3

وټاکو پرته له هغو چا چې په  WWLساعته  40لپاره  IPsکې يو ايالتي قانون منظور کړل شو. دې قانون د ټولو  2016په اپريل 
تاديه شوي کاري ساعتونه  IP’sکې د  2016ساعتو زيات کار کولو. په جنوي  40کې هره اونۍ په اوسط ډول له  2016جنوري 
يې مالوم  WWLsساعتو څخه زيات  40تقسيم کړل او بيا يې تر ټولو نزدې څلورمې برخې ساعت ته راوستو او له  4.33يې پر 

مالوماتو سره کار  WWLکې د خپل  2016ته خبرتياوې ولٻږلې چا چې په جنوري  IPsهغه  DSHSکې،  2016کړلو. په مۍ 
په توګه کار پيل  IPڅخه وروستو د  2016چيرې تا له جنوري  ساعتو څخه نه شي زياتٻدلی. که 65له  WWLکاوه. کوم مستقل 
 ساعته دی. WWL ،40کړی وي، نو ستا 

 
 په ناسمه توګه ټاکل شوی دی نو څه؟ WWLکه چيرې زه دا فکر کوم چې زما مستقل  .4

غوښتنه  په ناسمه توګه ټاکل شوی دی، نو ته کولی شې چې د موکل د قضيې مدير ته WWLکه چيرې ته فکر کوې چې ستا 
 سره سم ستا د ساعتو بياکتنه وکړي. 0050-114-388به د واشنګټن مديري قانون  DSHSورکړې او 

 
 به چيرې هم بدل کړل شي؟ WWLآيا زما مستقل  .5

ساعتو  60تر  2017جوالی،  1ساعتو ترمنځه وي، نو دا به پر  65او  60.25د  WWLپه داسې حال کې چې ستا مستقل 
تر هغې بدل نه کړل شي تر  WWLراټيټ شي ترڅو په دغه قانون کې کوم تغير ونه کړل شي. که داسې نه وي نو ستا مستقل 

 IPبايد هم دغه پاتې شي که چيرې ستا په کار کې وقفه راشي او ته په آينده کې د  WWLپه توګه وړتيا ولرې. ستا  IPڅو ته د 
  په توګه راستون شې.

 
 کې په کاري ساعتو کې کوم کارونه شامل کړل دي؟ WWLزما په  .6

 شخصي پاملرنه •
 د هوساينې پاملرنه •
 د هنرو ترالسه کولو روزنه •
 د تفريح پاملرنه •

 
 تطبيقيږي؟ (PTO)له خوا اړينې روزنې، يا پر تاديه کٻدونکي رخصتي وخت  DSHSآيا زما پر سفري وخت، د  .7

کې شامل نه دي. د دې مانا داه چې ته کولی شې چې  WWLستا په  PTOله خوا اړينې روزنه، او  DSHSد نا. سفري وخت، 
سره سم کار وکړې او د اړتيا سره سم خپل موکل لپاره کار وکړې، په هغه اونيو کې هم چې ته پکې اړينه روزنه،  WWLخپل د 

 ترالسه کوې. PTOتصويب کړل شوی سفري وخت لرې، يا 
 
 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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 تاديه (OT)له حده زيات وخت لپاره کار کولو 
 څرنګه شمٻرل کيږي؟ OTزما تاديه کٻدونکی  .8

ساعتو ترسره کوې. د هغه ټول  40تا ته د هغه ټول وخت لپاره ستا باقاعده مزد درکول کيږي کوم چې ته په کاري اونۍ کې تر 
 کرت درکول کيږي.  1.5ساعتو زيات کار کوې، نو تا ته ستا د باقاعده مزد د  40وخت لپاره چې ته له 

بلل کيږي) تاديه  ”full rate“تاديې نظام ستا د باقاعده مزد په مقياس د هغه ساعتو پوره مقدار (کوم چې بشپړ شرحه  IPOneد 
څرګندوي. دغه ټول  OTفي شرحې په توګه اضا 1/2د ساعتو لپاره د  OTکوي چې ته پکې په کاري اونۍ کې کار کوې. دا د 

 مقدارونه د آخري تاديې لپاره يوځای کولی شي.
 بٻلګه:

 ډالره ده. 12ساعته کار کړی دی او ستا د يو ساعت عادي تنخا  45تا په کاري اونۍ کې 
 ستا تنخا بايد وي:

 ډالره 540 ډالره د يو ساعت (پوره تنخا) = x 12 ساعته 45
 ډالره 30ډالره (نيمه تنخا) =  x 6ساعته د ټاکلي وخت نه وروستو کار  5 +

 ډالره 570 ډالره = 30 ډالره + 540 ټول
OT  د تنخا د لنډيز په بيان کې ښودل شوی وي او د ګټو په برخه کې ټوټې کړل شوی وي. په دې بٻلګه کې د ګټو برخه به د

 ساعته څرګندوي. OT 5ساعته او د  45شخصي پاملرنې 
 

 تاديه کولی شي؟ (PTO) اړينې روزنې، يا د رخصتۍ تاديه کٻدونکی وخت DSHS آيا ما ته به د سفري وخت، د .9
ساعتو څخه  40د اړينې روزنې وخت تاديه کولی شي که چيرې تا په کاري اونۍ کې له ټول د  DSHSتا ته د سفري وخت او د 

د تاديې لپاره وړتيا نه  OTي ساعتو په توګه نه ګڼل کيږي، نو هم له دې کبله، دوي د ساعتونه د کار PTOزيات کار کړی وي. د 
 لري.

 
 لري WWLساعتيز  40لپاره مالومات څوک چې يو مستقل  IPSد هغو 

 ساعتو زيات کار وکړم؟ 40آيا زه کولی شم چې په يوه کاري اونۍ کې له  .10
ساعتو نه زيات  40څخه له  DSHSکاري ساعتو زيات کار وکړې ترڅو ته له  40ته نه شې کولی چې په يوه کاري اونۍ کې له 

 عارضي کار کولو د موکل ځانګړی تصويب ترالسه کړې.
 

 څخه زيات کار وکړم که چيرې زه له ګڼو موکالنو لپاره کار کوم؟ WWLآيا زه کولی شم چې له خپل مستقل  .11
کې دننه اداره کړې، پرته له دې چې ته د څومره موکالنو لپاره  WWLتقل ته بايد هرومرو د موکل ټول کاري ساعتونه په يوه مس

کار کوې. که چيرې ته له يوه څخه زياتو موکالنو لپاره کار کوې، ته بايد هرومرو د هر يو سره د خپل وخت داسې مهالوٻش 
نه زيات کار ونه  WWLتقل جوړ کړې او دا باوري کړې چې کله ته خپل ټول کاري ساعتونه يوځای کړې، نو چې د خپل مس

 کړې.
 

زه بايد څه وکړم که چيرې يو موکل زما مهالوٻش داسې جوړول غواړي چې زه له هغې ساعتو زيات کار وکړم کوم چې زما  .12
 کې موجود دي؟ WWLپه مستقل 

ا ګڼل څخه زيات کار کولو پرٻښله نه لرې او دا چې داسې کول بايد اضافي ادع WWLورته توضيح کړه چې ته د خپل  •
 وګوره. 19#کيږي. د اضافي ادعا په اړه د نورو مالوماتو لپاره 

 څخه زيات کار وکړئ. WWLداسې کارونه مه قبلوئ کوم چې د دې المل ګرځي چې تاسو د خپل  •
 موکل دې ته وهڅوئ چې هغه يو اضافي کار کوونکی وکاروي. •
ونيسي که چيرې ستاسو موکل ستاسو د حد پر موکل دې ته وهڅوئ چې هغه خپل د قضيې مدير/مديرې سره تماس  •

 پوهٻدلو کې ستونزه لري يا نه شي کولی چې کوم اضافي کار کوونکی بيامومي.
 وګورئ. 18#، 3مهرباني وکړئ د بٻړنيو او عاجلو اړتياو په اړه د اضافي مالوماتو لپاره پر صفحه  •
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 لري WWLساعتو يا زيات مستقل  40.25لپاره مالومات څوک چې د  IPSد هغه 
 ساعتو زيات کار وکړم؟ 40آيا زه کولی شم چې په يوه کاري اونۍ کې له  .13

زيات دی يا که چيرې ستا د ځانګړي  40له  WWLله خوا يوه ليکلې خبرتيا ترالسه کړې چې ستا مستقل  DSHSکه چيرې ته د 
اضافه تصويب کړل شي، نو ته کولی شې چې ستا په خبرتيا ورکړل شوي ساعتو تر شمٻرې کار کولی  WWLموکل عارضي 

 شې.
 که چيرې زه له يو زيات موکالنو لپاره کار کوم نو ما له څه کول پکار دي؟ .14

 پوښتنې ځواب ولوله. 11#مهرباني وکړه د 
 

ما ساعتونه داسې اداره کړي چې زه په يوه اونۍ کې له څه صورت به وي چې که چيرې زه د کوم موکل لپاره کار کوم هغه ز .15
  څخه زيات کار وکړم؟ WWLخپل مستقل 

 ته کولی شې چې خپل ساعتونه اداره کړې که چيرې الندې ورکړل شوي ټول سم وی:
 موکل اړتيا لري؛ او •
 اضافي ساعتونه کار کول بايد د موکل د ټاکل شويو مياشتنيو ساعتو زيات نه شي؛  •
اونۍ کې زيات کار کول بايد د دې المل نه شي چې موکل د مياشتې په نورو اونيو کې بې له اړينې پاملرنې په يوه  •

 پاتې نه شي؛ او
په يوه اونۍ کې زيات کار کول بايد د دې المل نه شي چې ته په مياشت کې د ټاکل شوي اضافي وخت څخه زيات کار  •

   سره سم کار کړی وی. WWLه اونۍ تا د خپل ونه کړې په پرتله د هغې چې په دغه مياشت کې هر
 

ساعتو زيات وي، ته کولی شې چې خپل ساعتونه د اړتيا سره سم اداره کړې ترڅو ته په يوه مياشت  40له  WWLکله چې ستا 
کې له هغې ټاکل شوي اضافي وخت څخه زيات کار ونه کړې کوم چې ته په عادي توګه کوې. د مياشتيني اضافي کار مقدار 

ساعتونه منفي کړل شي او پاتې شوني مقدار له د دغه مياشت د خالي ورځو په  40څخه  WWLاسې شمٻرل کيږي چې ستا له د
 شمٻر کې ضرب ورکړل شي.

U:بٻلګه 
ساعته دی. د مياشيني اضافي وخت کار چې جوز يې کولی شي په دغه مياشت کې د خالي د ورځو په  WWL 46د جوز 

  شمٻر تکيه لري په کومه مياشت کې چې دی کار کوي.
 x 5 = 30 6=  40 – 46 خالي ورځو شمٻرل: 5د 
 x 4 = 24 6=  40 – 46 خالي ورځو شمٻرل: 4د 

هغه موکل چې جوز ورسره کار کوي جوز دې ته اړباسي چې ټوله مياشت په يو بدلٻدونکي مهالوٻش سره کار وکړي، کوم 
اضافي ساعتو څخه زيات کار نه کوي کومې مياشتې  30چې جوز کولی شي ترڅو دی په داسې مياشتو کې د ټاکل شويو 

خالي  4ساعتو څخه زيات کار نه کوي کومې مياشتې چې  24خالي ورځې لري، يا په داسې مياشتو کې د ټاکل شويو  5چې 
 ورځې لري.

 
څخه زيات کار وکړې که چيرې هغه موکل چې ت ورسره  WWLته کولی شې چې خپل ساعتونه داسې اداره کړې چې د خپل 

  .کار کوې د خپل نيو فريډم يا ويټران ډاريکټيډ هوم کير سرويسيز بوديجو سره اضافي ټاکل شوی وخت واخلي
 

زه بايد څه وکړم که چيرې يو موکل چې زه ورسره کار کوم زما مهالوٻش داسې جوړ کړي چې زه له هغه مياشتيني اضافي  .16
 کې ترالسه دي؟ WWLساعتو څخه زيات کار وکړم کومې چې ما ته زما په مستقل 

 پوښتنې ځواب وګوره. 12#مهرباني وکړه د 
 

 (CSWWL) اونۍ حدعارضي د موکل لپاره اختصاص شوی د کاري 
 څه دی؟ CSWWLعارضي  .17

په عارضي توګه لوړ کړي هغه  WWLڅخه غوښتنه وکړي چې ستا  DSHSهغه موکل چې ته ورله کار کوې کولی شي چې له 
بايد د ډاک له الرې ستا سره تماس  DSHSمهال چې هغه د خپلو اړتيا پوره کولو لپاره د اضافي کار کوونکو په لټه کې وي. 

ليکلي تصويب يا انکار سره. که چيرې تصويب شي، نو دغه خبرتيا بايد تا ته هغه نٻټه ووايي له کومې چې تصويب  ونيسي د يو
پيل کيږي او ختميږي او د تصويب کړل شويو ساعتو شمٻره. ته چې کوم موکل سره کار کوې هغه به هم يو نقل ترالسه کوي. 

تصويب نه کړي  WWLبايد هغه عارضي  DSHSنامه هم بلل کيږي.  د غوښتنې په CSWWLدغه غوښتنه/ليکل شوې خبرتيا د 
 کوم چې د موکل د ټاکل شويو مياشتينيو ساعتو څخه زياته وي.
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 راپورته شوې اړيتاوې
کې ورکړل شوي ټول ساعتونه ما کار کړی وي خو موکل ته يوه بٻړنۍ او عاجله  WWLزه بايد څه وکړم که چيرې زما په  .18

 اړتيا رامنځته شي او زه بايد خپل کار کولو ته د دې لپاره دوام ورکړم چې د خپل موکل روغتيا يا تحفظ تقويه کړم؟
 د موکل سره پاتې شه ترڅو وضعيت خوندي او باثباته شي. •
 تماس نيسئ. 1-1-9د کوم داسې بيړني وضعيت په صورت کې چې بٻړني طبي خدماتو ته اړتيا لري، پر  •
 خپله کاري ورځ هله بندوئ کله چې داسې کول خوندي وي. •
 تر بلې کاري ورځې د خپلې قضيې مدير سره تماس نيسئ چې ورته دغه وضعيت توضيح کړئ. •

 
 اضافي ادعا کول

 اضافي ادعا څه وي؟ .19
   ادعا هغه مهال رامنځته کيږي کله چې:اضافي 
 ته په يوه مياشت کې د خدمت د زياتو ساعتو لپاره کار وکړې په پرتله د هغې چې ته يې د کولو قانوني وړتيا لرې؛ يا •
 له خوا تصويب کړل شوي نه وي؛ يا DSHSڅخه دومره ساعته زيات کار وکړې کوم چې د  WWLته له خپل  •
 کوې په پرتله د هغې ته په يوه اونۍ کې د کولو قانوني وړتيا لرې. ته د زيات سفري وخت ادعا •

 
 قراردادي اقدام څه وي؟ .20

له خوا تا ته درلٻګل شوې وي. دغه خبرتيا تا ته خبر درکوي چې تا د خپل کاري  DSHSقراردادي اقدام يوه خبرتيا وي چې د 
 غې چې تا لپاره تصويب کړل شوی و.وخت يا د سفري وخت له ساعتو څخه زيات کار کړی دی په پرتله د ه

 
 يا د سفري وخت له حد څخه زيات کار وکړم؟ WWLڅه بايد راپٻښ شي که چيرې زه له خپل  .21

له خوا د قرارداد د اقدام يوه ليکلې خبرتيا او  DSHSهر کرت چې ته د خپلې ادعا څخه تٻری کوې، نو ته به د  •
مالومات ترالسه کوې چې تا ته به د ناتصويب شوي اضافي وخت لپاره د کار نه کولو اهميت يادګٻرنه کوي. دغا 
خبرتيا به هغه موکل (موکالنو) ته هم استول کيږي د چا سره چې ته کار کوې او د هغوي نمايندګانو ته هم استول 

 کيږي.
ورځو لپاره د تاديې ترالسه کولو لپاره  90ضافي ادعا په درٻمه موقع، ستا قرارداد بايد ختم کړل شي يا بايد ته د د ا •

ورځو انتظار وکړې مخکې تر دې چې ته د  90نااهله کړل شې. که چيرې ستا قرارداد ختم کړل شي نو ته بايد تر 
 نوي قرارداد لپاره وړتيا ولرې.

يا په تکرارٻدونکې توګه د خپلې کاري اونۍ يا د سفري وختو له حدونو څخه تٻری وکړې، نو  که چيرې ته په مهم ډول •
DSHS .کولی شي چې ستا قرارداد د پاتې راتلو له امله ختم کړي او ستا سره د بيا قرارداد کولو نه انکار وکړي 

 
 د قرارداد اقدامات به تر څومره مودې زما د قرارداد پر ژوند پاتې وي؟ .22

مياشتو څخه وروستو،  12مياشتو خالص پاتې شي. له  12و قراردادي اقدام بايد د قرارداد د اقدام د خبرتيا له نٻټې څخه تر هر ي
 د قرارداد اقدام تړل کيږي.

 
 زه څرنګه کولی شم چې د قراردادي اقداماتو څخه ډډه وکړم؟ .23

 تل د خپل کار مهالوٻښ له مخه مطرح کوئ او ليکئ يې. •
اغٻز کوي،  WWLل اړتياوې بدلې شي او ته بايد د يو بل مهالوٻش سره سم کار کوې کوم چې ستا په که چيرې د موک •

 نو په چټکۍ سره خپل د قضيې مدير سره تماس نيسه.
د هرې کاري ورځې څخه وروستو د وخت پر پاڼه خپل کاري وخت ليکه، دا بايد مرستندويه وي که چيرې د کاغذ پر  •

 کې دننه يئ که نه. WWLوري کولو لپاره اکثر کتنه کوئ چې تاسو په خپل جنترۍ يې وليکئ. د دې با
• DSHS  ستا او ستا د نٻک/موکل د مرستې لپاره منابع لري چې تاسو د خپل مهالوٻش اداره کولو په اړه زياته زده کړه

موجود  www.dshs.wa.gov/altsa/IPOTکې دننه پاتې شئ. دغه منابع پر  WWLوکړئ د دې لپاره چې په خپل 
 دي.

 

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

