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వయ �్�త్ �� ్ ర��ౖడర�  ప� రాడం ప���్�ల� మ��య� ఓవర ట��ం త���ం� �యమ�లను అడ్ం �ేసు్�వ��� �్ స�యం�ా ఈ రాస�వ ప్మ్� 

ఉ�ేద్ం�న��.  మ��ం్ సమ���డం ్�డక� దయ�ే�ి క�లంంట �్స ����జడర� సంప�్�ంంం�� ల��� Uwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOT 

Uసంద��్ంంం��. 
 
�ా��డణ ఓవర ట��ం సర���డం 

1. 'ప� రాడం' అంట� ఏ�ట�? 

ఒక ప� రాడం ఆ��రాడం అడధ�ాా్ 12:00 తంటలక� �ా్డంంమవవ్�ం�� (అడధ�ాా్) మ��య� ్డరరా్ శ�రాడం అడధ�ాా్ 11:59 తంటలక� 

మ�త�సు� ం��.   
 

2. ప� రాడం ప���� (WWL) అంట� ఏ�ట�? 

ఒక WWL ఒక ప� రాడంల� �డర ప��ేయతల స��్సు తంటల � �్ం సంఖయ.  ఒక 2016 రా�ింత్ట ��్ం ంట్ం ఒక ప�రాడంల� ఒక 

వయ �్�త్ �� ్ ర��ౖర (IP) ప� �ేయతల తంటల సంఖయ ���న ప���ా ���ం�ం��. అందడర ఐ�ిల �్ ఒక ప� రాడం ప���ా (WWL ) ఉంట�ం��.  

�క� ఆ తంటల� ఒకట� ల��� మ��ం్ మం�� క�లంట�  ��్�ా �్ట�లంంబ��న �డర � WWL వడక� మ�్�్� ప��ేయవంు్ మ��య� 

�డర ప� �ే�ిన క�లంం తంటల� అందు్�నుటక� అడర్ ల�. రా�� �ా� ట ఆఫ �్ర ల� అంం�� ర�యబ��న ��లరా�� తంటల క��న ఎక�్వ�ా 

క�లంం �్ట�యంంక�� వంు్. WWL ఓవర ట��ం ఖడర్లను �యంా్ంంుటల� స��్సులక� �ధుల� అ� అవసడ���న రా��్ � అంద�� �్ 

అందుబ�ట�ల� ఉం�ేట��  �శ్యప���ేందుక� స�యపౖ�్�ం��.    
 

3. �� �ాశ్్ WWL � DSHS ఎల� ��ాధ ��సస� ం్ం ర��యమ �� �ాశ్్ WWL � ��నస ఎల� �ెల�సస్�తలనస? 

ఏ�ి్ర 2016ల� ఒక ��్ం ంట్ం జ��� �యేబ��న��.  ఈ ంట్ం అందడర ఐ�ిలక� జనవ�� 2016ల� రా�ా� �్ 40 స��్స తంటలక��న ఎక�్వ 

సతట��ా ప��ే�ిన రా��్ � �న� ఒక 40 తంటల WWL �ా్ �ిం�ం��.  WWL ల� 40 తంటలల� జనవ�� 2016 �ె��ంపవ స��్సు తంటల� IP� 

4.33 �� ����ం� అ�� స�ప �ావవతంటక� సవ��ంంబ��న��. �� 2016ల�, 2016 జనవ��ల� రా�� WWL సమ���డం�� ప��ే�ిన రా��్ � 

DSHS ��ట�సుల� ��లర �ే�ిం��. �ాశ్్ WWL 65 తంటలక� �ంంక�ౖదు. జనవ�� 2016 ్డరరా్ �డర ఒక IP�ా ప��ేయౖం 

�ా్డంంం��ే, � WWL 40 తంటల� ఉంట�ం��. 
 

4. �� �ాశ్్ WWL ్ప�ప్ా ��ాధ ��ం��డ� ��నస అనసక�ంట� ఏరవ�్�ం్ం? 

� WWL ్పవప�ా ��ాధ ��ం��డ� �డర అనుక�ంట�, �డర క�యంంట �్స ����జడర �్ ఒక అంయడ్నను సమ��పంంవంు్ మ��య� DSHS � 

ప� తంటలను రా�ింత్ట అ��్���్ట�ట ్�డ 388-114-0050 ప్్ ాడం � ప� తంటల� స���ంంబౖ��ల. 

 
5. �� �ాశ్్ WWL ఎప�ప్ె��� ర�డ�్�ం్�? 

� �ాశ్్ WWL 60.25 మ��య� 65 తంటల మధయ ఉంట�, ంట్ంల� ఏ�ె��� మ�డరప ఉంట� ్పప అ�� �ల�� 1, 2017 ��ట� �్ 60 తంటలక� 

్��గంంబౖ�్�ం��.   ల�క�� �ే �ాశ్్ WWL �డర ఒక ఐ�ి�ా అడర్ ల��నం్ వడక� మ�డదు. � స��్సుల� బ�ర్ ఉ��న మ��య� ం�షయ్�� ల� 

ఒక IP �ా ా���� వ�్�� � WWL అల��� ఉం���� ్�ం��.  
 

6. �� WWL ల� స��్సస తంటలల� ఏ ��వల� ఉ��న్? 

• వయ �్�త్ సండకష  

• ఉపశమన సండకష 

• ���పవష�యల� �� ం� ే్కష 

• ్�ం�ెం ���ా ంా సండకష 

 
7. �� WWL �� ప్య�ణ సరయం, DSHS ్ావల�ిన �కణ ల�్� ��్ట ట��మ ఆఫ (PTO) వ����ా� య�? 

ల�దు. పయ్�ష సమయం DSHS అవసడమల�య ్కష మ��య� PTO � WWL ల� క��� ఉంౖవవ. అంట� �డర � WWL వడక� 

క�లంట�క� అవసడమన పనుల� �ేసూ� , రా�ాలల� క��� ్కష అవసడ���నపవపౖ� క���, ఆ�దం �� ం��న పయ్�ష సమయం ల��� PTO 

�సుక�� ప��ేయవంు్. 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ఒవర ట��మ (OT) ��ెరంప� 

8. ��క� ��ెరం�� OT ఎల� ల�్�్ంంచౖడ్�ం్ం? 

ఒక ప� రాడంల� �డర 40 తంటల సమయం వడక� �క� క�మం�ా ర�్నం �ె��ంంబౖ��డర.  40 తంటలక� �ం�న � సమయ�� �్, � 

క�మ ర�్��� �్ 1.5 ��ట��  �ె���ా� డర.   

IP వట ����ంం �ిస్ం �డర ఒక రాడంల� ప��ే�ిన తంటలక� � క�మ ర�్నం ("ఫవర ��ం" అంట�డర) �ె��సు� ం��.  ఇ�� OT� అదనం�ా OT 

తంటలక� ½ ��ం ంూపవ్�ం��. �వ�� �ె��ంపవక� ఆ ���� లలన క�ౖబౖ���ల. 

ఉ��హడష:    

�డర ఒక రాడంల� 45 తంటల� ప���ేాడర మ��య� మ� క�మ ��ట� $12/తంట.   

� �ె��ంపవ ఇల� ఉంట�ం��: 
   45 తంటల�x తంటక� $12 (ఫవర ��ం) = $540 

U+ ఓవర ట��ం 5 తంటల� x $6 (సతం ��ట�) = $30 

� �్ం $540 +$30 = $570 

�ె��ంపవ �ా�ాంశం �వడషల� OT పద్��్ంపబౖ�్�ం�� మ��య� ఆ��జ్ ���తంల� ర�డర�ా ఉంట�ం��.  ఈ ఉ��హడషల� ఆ��జక ���తం 45 

వయ �్�త్ సండకష తంటల� మ��య� 5 OT తంటలను ంూపవ్�ం��. 
 

9. ��క� ప్య�ణ సరయం, DSHS �కణ ల�్� ��్డ ట��మ ఆఫ (PTO) ��క� ��ెరంంచౖడ్�ం్�? 

పయ్�ష సమయం ్�డక� మ��య� DSHS అవసడ���న ్కషక� �డర ప� �ే�ిన తంటల� రా�ా� �్ 40 �్ �ం��ే �క� �ె��ంంబౖ�్�ం��. 

PTO తంటల� ప��ే�ిన తంటల��ా ప��తష�ంంబౖ��ల, ్ావవన అ� ఎననౖూ OT �ె��ంపవ �్ అడ్్ �� ందవవ. 
 
�ాశ్్ 40 తంటల WWL తల IPల్� సర���డం 

10. ఒక ప� రాడంల� ��నస 40 తంటల క��న ఎక�్వ్ా ప���యవ��్? 

క�లంం ���దష్ ఆ����న DSHS నుం�� ����్�కం�� 40 తంటలక� �ం� ప��ేయ��� �్ �� ం���ే ్పప �డర ప� రాడంల� 40 స��్సు 

తంటలక� �ం� ప��ేయక�� వంు్.  

 
11. ��నస చహ�ళ కర్ంటర క� ప������  ��నస �� �ాశ్్ WWL క��న ఎక�్వ ప���యవ��్? 

�డర ఎ�న తంటల� ప��ే�ా� �� �� �్ం ల�క�ం�� � �ాశ్్ WWL ల�పల అ�న క�లంం ��వలను �డర ్పపక �డ్వ�ం���.  �డర ఒక 

క�లంం క��న ఎక�్వ�ా ప� �ే��� , � స��్సు తంటల� అలన క���నపవపౖ�, � �ాశ్్ WWL క��న ఎక�్వ�ా �డర ప� �ేయక�ం�� 

ఉం�ేట��  �డర ఒ్�్ ���� � సమయంల� ��ౖూయర �ేసు్�రా�.   

 
12. ��నస ప�ం�� కర్ంట �� ప�� �� �ాశ్్ WWL ల� అందసచ�ట�ల ఉనన తంటల క��న ఎక�్వ తంటల� ��ౖ ూయ్ �����  ఏరవ�్�ం్ం? 

• � WWL క��న ఎక�్వ ప��ేయ��� �్ �డర అనుమాంంబౖడ� మ��య� అల� �ేయౖం వలన ఎక�్వ �్�లం �ే�ినట��  

అవవ్�ం�� అ� �వ��ంంం��.  ఎక�్వ�ా �్�లం �ేయౖం త���ం� అదనపవ సమ���డం ్�డక� #19 ంూౖం�� 

• � WWL క��న �డర ఎక�్వ ప� �ేయ��ట ఉం�ే పనులను అం��క��ంంకం��. 

• క�లంం ఇం్�క �� ్ ర��ౖ��న ఉప���ం�ేందుక� �� ్ ్టవ�ంంం��.     

• క�లంం � ప���ా� అడ్ం �ేసు్�నుటక� కష్ం�ా ఉ��న ల��� అదనపవ �� ్ ర��ౖర కను��నల�క �� ల�� క�లంం � అ్�/ఆ�� �్సు 

����జడర� సంప�్�ం��ల� �� ్ ్టవ�ంంం��. 

• అ్యవసడ మ��య� ్కష అవస�ాల త���ం� అదనపవ సమ���డం ్�డక� ��� 3 ల�� #18 � దయ�ే�ి ంూౖం��. 
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�ాశ్్ 40.25 తంటల� ల�్� ఎక�్వ �ాశ్్ WWL తల IPల్� సర���డం 

13. ఒక ప� రాడంల� ��నస 40 తంటల క��న ఎక�్వ్ా ప���యవ��్? 

� �ాశ్్ WWL 40 క��న ఎక�్వ ఉననద� � DSHS నుం�� �డర ��్ప�డ్కం�ా ��ట�సు అందుక���న ల��� ఆ�దం �� ం��న 

������న ����్�క క�లంం ���దష్ WWL �క� ఉం����, � ��ట�సు ల�� తంటల సంఖయ వడక� �డర ప��ేయవంు్. 

 
14. ��నస ఒక కర్ంట క��న ఎక�్వ్ా ప� �����  ఎరవ�్�ం్ం? 

దయ�ే�ి పశ్న #11 క� జరాబ�ను ంూౖం��. 
 

15. ఒక రాడంల� � �ాశ్్ WWL క��న ఎక�్వ్ా �� ప�� ౖచమర లౖచమర లఎ్ తంటలక� సడ�ద చ�ట� ��య�ల� కర్ంట అనసక�ంట� 

ఏరవ�్�ం్ం?  

�్ �ం��� అలన �జం అలనపవపౖ� �డర � తంటలను సడరద బ�ట� �ేయతలడర: 

• క�లంట� �్ అవసడం ఉనన��; మ��య� 

• అదనపవ ప� తంటల� �ేయౖం వలన క�లంం �క్ ��లరా�� అంం�� తంటల� �ంంక�ౖదు; మ��య� 

• ఒక రాడం ఎక�్వ�ా ప��ేయౖం ఫ�్ం�ా ��లల� ����న రా�ాలక� అవసడ���న సండకష ల�క�ం�� క�లంం ఉంౖటం; 

మ��య� 

• ఆ ��లల� ప్ా  రాడం � WWL వడక��డర ప��ే�� ���క��న ఒక రాడంల� ఎక�్వ ప��ేయౖం వలన ��లల� �డర ఓవర ట��ం 

�ేయక�ం�� ఉంౖౖం.   

 
� WWL 40 క��న ఎక�్వ ఉననపవపౖ�, �డర � తంటలను అవసడ���నం్ ్ాలం �డర ��లల� �ా��డషం�ా ప� �ే�� ���క��న ఎక�్వ 

ఓవర ట��ం �ేయక�ం�� సడరద బ�ట� �ేసు్�వంు్.  ��లరా�� ఓవర ట��ం తంటల� � WWL నుం�� 40 తంటల� ��రి�� ిల� �్్ంంబౖ�్�ం�� 

మ��య� ఆ ��లల� శ�రాడం సంఖయ�� త�ష్ాడం �ేయబౖ�్�ం��. 

Uఉ��హడష:  

జ�స �క్ WWL 46 తంటల�.  అ్ను ప��ే�� ��లల� శ�రాడం సంఖయ� బట�్  జ�స ప��ే�� ��లరా�� ఓవర ట��ం ఆ��డప�� ఉంట�ం��.  
ల�క్ 5 శ�రా�ాల�: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  

ల�క్ 4 శ�రా�ాల�: 46-40=6 x 4 = 24 

జ�స ప� �ే�� క�లంం ��ల అం�� అనుర��న ��ౖూయల�ల� అ్ను ప� �ేయ��ట ఉంట�ం��, ���� 5 శ�రా�ాల ��లల� ల��� 4 

శ�రా�ాల ��లల� 30 తంటల క��న ఎక�్వ�ా ఓవర ట��ం �ేయక�ం�� ఉననం్ ్ాలం జ�స �ేయవంు్. 

 
�డర ప� �ే�� క�లంం రా�� నూయ �ీ్ౖం ల��� ర�టడట �ె��� �్్డ హ�ం �్ర స��్స బ�ెజట� �� అదనపవ ఓవర ట��ం తంటల� ్�ను��ల� �ే�ినట��� �ే 

�డర � తంటలను � WWL క��న ఎక�్వ�ా క��� సడరద బ�ట� �ేయవంు్.  

 
16. ��నస ప�ం�� కర్ంట �� ప�� �� �ాశ్్ WWL ల� అందసచ�ట�ల ఉనన � �్ం ��లరా�� ఓవర ట��ం తంటల క��న ఎక�్వ తంటల� 

��ౖ ూయ్ �����  ఏరవ�్�ం్ం? 

దయ�ే�ి పశ్న #12 క� జరాబ�ను ంూౖం��. 
 

����్�క కర్ంట ���ద ష్  ప� రాడం ప���� (CSWWL) 

17. ����్�క CSWWL అంట� ఏ�ట�? 

�డర ప��ే�� క�లంం DSHS � ����్�కం�ా � WWL ��ంంమ� అౖతవంు్ ్ా�ా అ్ను ల��� ఆ�� రా�� అవస�ాలను �ేడర్�వ��� �్ 

అదనపవ �� ్ ర��ౖడ� ్�డక� ంూౖవంు్.  DSHS ఒక ��్ప�డ్క ఆ�దం ల��� ాడ�ా్డం�� �క� ��లర �ేయవంు్.  ఆ���ం��ే, 

��ట�సు ఆ�ద �ే�� �ా్డంంం మ��య� మ���ంపవ మ��య� ఆ���ం�న తంటల సంఖయను క��� �ెబ�్�ం��.  �డర ప��ేసు� నన క�లంం 

క��� ఒక నకల�ను అందుక�ంట�డర. ఈ అంయడ్న/��్ప�డ్క ��ట��ి �్షట � CSWWL అంయడ్న అ� క��� అంట�డర.  DSHS క�లంం 

�క్ అంం�� ర�యబ��న ��లరా�� తంటలక� �ం�న ����్�క WWL ఆ���ంందు. 
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అ్యవసడ అవస�ాల� 

18. �� WWL ల� అ�న తంటల� ��నస ప����ానస ్ా� కర్ంట ్� అ్యవసడ ర��యమ ్కణ అవసడం ఉనన్ం ర��యమ ��నస కర్ంట �క్ 

ఆ��తయం ర��యమ ససడక్ ్�డక� ్పపక రదద్� ఇరా్�� ఉంట� ��నస ఏ� ��య��? 

• ప���ి్ా సుడ��్ ం మ��య� �ి్డం�ా ఉం�ే వడక� క�లంం �� ఉం���� ం��. 

• అ్యవసడ ర��దయ ��వల� అవసడమల�య ఒక అ్యవసడ సందడభం ఉఁట�, 9-1-1� సంప�్�ంంం��. 

• � ప� �����న మ���ంంౖం వలన సుడ��్ం అలన ర�ంట�� మ���ంంం��. 

• ప���ి్ా� �వ��ంం��� �్ ్డరరాా ప� ��� ��ౖ� �్స ����జడర� సంప�్�ంంం��. 
 
ఎక�్వ ్�ర్ం ��యౖం 

19. ఎక�్వ ్�ర్ం ��యౖం అంట� ఏ�ట�? 

ఎక�్వ �్�ల� జ���� సంద�ాభల�:   

• �డర అ��్ా��కం�ా అందజ�య��టన ���క��న �క� ఒక ��లల� �క� ఎక�్వ స��్స తంటల� ప��ే�ాడర; ల��� 

• DSHS ��్�ా ���ం�న ���క��న � WWL క��న ఎక�్వ తంటల� �డర ప��ే�ాడర; ల��� 

• ఒక ప� రాడంల� �డర అ��్ా��కం�ా అందజ�య��టన ���క��న ఎక�్వ పయ్�ష సమయం �్�లం �ే�ాడర. 
 

20. ్ాంట�్ రష య�కష అంట� ఏ�ట�? 

DSHS �క� పం�ిన ఒక ��ట�స ్ాంట�్ర్ య�కట.  �డర ప��ేయ��� �్ ఆ�దం �� ం��న ��� క��న �డర ఎక�్వ ఓవర ట��� స��్స 

తంటల� ల��� పయ్�ష సమయం తంటల� ప��ే�ాడ� ��ట�సు �క� �ెల�పవ్�ం��. 
 

21. ��నస �� WWL ల�్� ప్య�ణ సరయ ప���� �ం� ప������  ఏ� జడ�తమ్�ం్ం?     

• �డర ఎక�్వ�ా �్�లం �ే�ిన ప్ా �ా��, �డర ఒక ��్ప�డ్క య�కట ��ట�సు మ��య� DSHS నుం�� ఆ�దం �� ంద� ఓవర 

ట��ం ప��ేయక�� వౖం �క్ �ా్మ�ఖయ్ను త�డర�  �ేసూ�  అందుక�ంట�డర.  ��ట�సు �డర ప� �ే�� క�లంం(ల�) మ��య� రా�� 

ప్ా �ధులక� క��� పంపబౖ�్�ం��. 

• �్�లం �ం�న మ�ౖవ�ా��, � ్ాంట�్ర్ ��ల��ంంబౖ�్�ం�� ల��� 90 ���ల వడక� � డర �ె��ంపవ అందు్�నుటక� అనడర్ ల� 

్ావంు్.  � ్ాంట�్ర్ ��ల��ంంబ��� ే�డర ఒక ్� �్  ్ాంట�్ర్ �� ంద��� �్ అడర్ ల� అవ��� �్ మ�ందు 90 ���ల� ర��య�ం���.  

• �డర ప�్ేయకం�ా ల��� మ�్ � ప�రాడం ల��� పయ్ష సమయ ప���్�ల� �ం��ే, DSHS � ్ాంట�్క�్ � ర��ఫల�య� �్ 

��ల��ంంవంు్ మ��య� ��� ా���� ్ాంట�్ర్ �� ంద��� �్ ాడస్��ంంవంు్.  

 
22. �� ్ాంట�్ రష ���ల�ల� ్ాంట�్ రష య�కష� ఎం్ ్ాలం ఉంట�్? 

్ాంట�్ర్ య�కట ��ట�స నుం�� ప్ా  ్ాంట�్ర్ య�కట 12 ��లల వడక� �ెడ� ఉంట�ం��.  12 ��లల ్డరరా్, ్ాంట�్ర్ య�కట 

మ��ిర�యబౖ�్�ం��.   
 

23. ్ాంట�్ రష య�కనరనస ��నస ఎల� ఆపతలనస? 

• ఎల�పవపౖూ � ప� ��ౖూయల�� మ�ందు�ా పష్��క �ేసు్�ం�� మ��య� ���� రా్యం��. 

• క�లంట��  మ�డరపల� ్����� మ��య� � WWL � ప�్��్ం �ేస�� ఒక ర����న ��ౖూయల�ల� �డర ప��ేయ��ట ఉ��న, ర�ంట�� 

క�లంంట �్స ����జడర� సంప�్�ంంం��. 

• �డర ప��ే�ిన ్డరరా్ ప్ా  ��� � ట��� �ీట�ల� � ప� సమయ��న న�దు �ేయం��, ���� ఒక ��పర ్ాయల�ంౖర ���న 

క��� న�దు �ేయ��� �్ స�యపౖవంు్.  �డర � WWL ల�పల ఉ��నడ� �శ్యపడంు్�వ��� �్ ్డంు�ా ్�� 

�ేయం��. 

• �క� మ��య� � యజమ��/క�లంం � ��ౖూయల�� �డ్వ�ంం��� �్ � WWL ల� ఉంౖట�� �్ స�యం�ా DSHS వదద  

వనడరల� అందుబ�ట�ల� ఉ��నల.  ఈ వనడరల�Uwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU  వదద  అందసచ�ట�ల� ఉ��న్. 

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

