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ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਨ� ਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਨਜੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ‘ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ’ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ (ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   
 

2. ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (WWL) ਕੀ ਹੈ? 

WWL ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  2016 ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਘੰਿਟਆਂ 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ (IP) ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ IPs ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 

ਦੀ ਸੀਮਾ (WWL) ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ  WWL ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਗਾਹਕ� ਵਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਘੰਟੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਨ�  ਘੰਟੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਗਾਹਕ, ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਨਹ� ਰਖ ਸਕਦਾ। WWLs  ਉਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਗਾਹਕ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
 

3. DSHS ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ WWL ਦਾ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ WWL ਦਾ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲਾਵ�? 

ਅਪ�ੈਲ 2016 ਿਵਚ ਸਟੇਟ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨ�  ਸਾਰੇ IPs ਲਈ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ WWL ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ 

ਿਜਹਨ� ਨ�  ਜਨਵਰੀ 2016 ਿਵਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਸੇਵਾ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਿਵਚ 4.33 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਕਰਿਦਆਂ  WWLs ਦੇ 40 ਤ� ਵੱਧ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਮਈ 2016 ਿਵਚ DSHS ਨ�  ਉਹਨ� IPs ਨੰੂ WWL ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨ� ਿਟਸ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਸੀ, ਿਜਹਨ� IPs ਨ�  ਜਨਵਰੀ 2016 ਿਵਚ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਕੀ WWL 65 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ IP ਵਜ� ਜਨਵਰੀ 2016 ਤ� ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� 

ਤੁਹਾਡੀ WWL 40 ਘੰਟੇ ਹੈ। 
 

4. ਜੇ ਮੈਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ  WWL ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ WWL ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਡ 388-114-0050 ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪਣੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ੇਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਅਤੇ DSHS ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
 

5. ਕੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ WWL ਕਦੀ ਬਦਲੇਗੀ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ WWL 60.25 ਅਤੇ 65 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤ� 1, ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੰੂ ਇਹ ਘਟਕੇ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ।  ਓਦ�, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ WWL ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਨਹ� ਬਦਲੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ IP ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਵਕਫ਼ਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਇੱਕ IP ਵਜ� ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ WWL ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ।  
 

6. ਮੇਰੀ WWL ਿਵਚਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ? 

• ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ 

• ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਲ 

• ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

• ਛੱੁਟੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

 
7. ਕੀ ਮੇਰੀ WWL 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, DSHS ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ (PTO) ਿਮਲਦੀ ਹ?ੈ 

ਨਹ�। ਤੁਹਾਡੀ WWL ਿਵਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮ�, DSHS ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ PTO ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ WWL ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗ� ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ, ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮ� ਜ� PTO ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 

ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਓਵਰਟਾਈਮ (OT) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

8. ਮੈਨੂੰ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ OT ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਵ� ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ?ੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨ� ਮ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 40 ਘੰਿਟਆਂ 

ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੁਲਰ ਉਜਰਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   

IP ਵਨ ਪੇਮ�ਟ ਿਸਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੁਲਰ ਉਜਰਤ (“ਪੂਰੀ ਦਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ OT ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ½ ਦਰ OT ਵਜ� ਹੈ।  ਉਹਨ� ਪੂਰੀਆਂ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਇਕੱਿਠਆਂ 

ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ:   

ਤੁਸ� ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 45 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੁਲਰ ਦਰ $12/ਘੰਟਾ ਹੈ।   
ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣੇਗਾ: 
   45 ਘੰਟੇ x $12 ਘੰਟਾ (ਪੂਰੀ ਦਰ) = $540 

+ 5 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ  x $6 (ਅੱਧੀ ਦਰ) = $30 

ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ     $540 +$30 = $570 

OT ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵਚ ਆਮਦਨ 

ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 45 ਘੰਟੇ ਅਤੇ OT ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 

9. ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮ�, DSHS ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ (PTO) ਲਈ OT ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 

ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ DSHS ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ OT ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। PTO ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਵਜ� ਨਹ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ OT ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। 
 

IPS ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਹਨ� ਦੀ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੱਕੀ WWL ਹੈ 

10. ਕੀ ਮ� ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਤੁਸ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਦੇ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 

ਵਾਸਤੇ DSHS ਤ� ਗਾਹਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ।  
 

11. ਜੇ ਮ� ਕਈ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਤ� ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ WWL ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖੇ ਿਬਨਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰਨ�  ਗਾਹਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ WWL ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਾਹਕ 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਹਰ 

ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ�ਜੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੰਿਟਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ 

WWL ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।   
 

12. ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿਜਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਮ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ�, ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ WWL ਿਵਚ 

ਉਪਲਬਧ ਘੰਿਟਆਂ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵ�? 

• ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ WWL ਨਾਲ� ਵੱਧ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ #19 ਵੇਖੋ। 

• ਉਹ ਕੰਮ ਪ�ਵਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ WWL ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

• ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੇਰੋ।      

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਤ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰੋ। 

• ਚਾਣਚੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 3 'ਤੇ #18 ਵੇਖੋ। 
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IPS ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਪੱਕੀ WWL 40.25 ਘੰਟੇ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ 

13. ਕੀ ਮ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ DSHS ਤ� ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ WWL 40 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ WWL 

ਵਾਧਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨ� ਿਟਸ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

14. ਜੇ ਮ� ਇੱਕ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ #11 ਵੇਖੋ। 
 

15. ਜੇ ਗਾਹਕ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਮੇਰੇ ਤ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ WWL ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ�, ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਜੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਹੀ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਅਤੇ 

• ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਹੋਰਨ� ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ 

ਨਹ� ਪਏਗਾ; ਅਤੇ 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਆਪਣੀ WWL ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਹੋਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਪਏਗੀ।   

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ WWL 40 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤ� ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ� ਇੱਕ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਹੋਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਤੁਹਾਡੀ WWL 

ਿਵਚ� 40 ਘੰਟੇ ਘਟਾਕੇ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚਲੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ: 

ਜੋਸ ਦੀ  WWL 46 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਵਚਲੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ� ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
5 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  

4 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ: 46-40=6 x 4 = 24 

ਜੋਸ ਿਜਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤ� ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ�  ਲਚਕੀਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਸ ਉਦ� 

ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ 5 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ 30 ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜ� 4 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ 
24 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ WWL ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗਾਹਕ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ 

ਨਵ� ਫ਼�ੀਡਮ ਜ� ਵੈਟਰਨ ਡਾਇਰੈਕਿਟਡ ਹੋਮਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਬਜਟ� ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਖ਼ਰੀਦ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।  
 

16. ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਗਾਹਕ, ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ WWL ਿਵਚ ਘੰਟੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ� ਮ� ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵ�? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ #12 ਵੇਖੋ। 
 

ਆਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (CSWWL) 

17. ਆਰਜ਼ੀ CSWWL ਕੀ ਹੈ? 

ਗਾਹਕ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� 

ਉਹ DSHS ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ WWL ਿਵਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। DSHS ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜ� ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕ 

ਰਾਹ� ਜਵਾਬ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਨ� ਿਟਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਿਟਆਂ 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਿਜਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰੂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ/ਿਲਖਤੀ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ  

CSWWL ਬੇਨਤੀ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। DSHS ਆਰਜ਼ੀ WWL ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਦਏਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ 

ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 



ਿਨਜੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 
 

V4  4 
4/13/17 Punjabi 

 

ਚਾਣਚੱਕ ਪ�ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

18. ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮ� ਆਪਣੀ WWL ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਾਣਚੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਿਸਹਤ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

• ਸਿਥਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। 

• ਜੇ �ਥੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 9-1-1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਿਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। 

• ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ 

19. ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ�:   

• ਤੁਸ� ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜੰਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜ� 

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ WWL ਨਾਲ� ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਦੀ DSHS ਨ�  ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ; ਜ� 

• ਤੁਸ� ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਨਾਲ� ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

20. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ DSHS ਵਲ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਨ� ਿਟਸ ਹੈ। ਨ� ਿਟਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਿਜੰਨ�  ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਤੁਸ� 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ� ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮ� ਨਾਲ� ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

21. ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮ� ਆਪਣੀ WWL ਜ� ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ�?     

• ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ  DSHS ਤ� ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਿਬਨਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨ� ਿਟਸ, ਉਸ ਗਾਹਕ 

(ਕ�) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਹਨ� ਲਈ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

• ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� 90 ਿਦਨ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ 

ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਨਵ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ 90 ਿਦਨ� ਤੱਕ 

ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ� ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ DSHS ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

22. ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? 

ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖੱੁਲ�ੀ ਰਹੇਗੀ।  12 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   
 

23. ਮ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਾ� ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖੋ। 

• ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ WWL 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ 

ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਹਰ ਿਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮ� ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਬਣਾਕੇ ਵੀ 

ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ WWL ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹ� 

ਕੀਤੀ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ DSHS ਦੇ ਸ�ੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ/ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ WWL ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ�ੋਤ www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

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

