
ሕላፊ ስዓት ፋክት ሽት ን ዉልቀ ኣቕረብቲ  
 

V4  1 
4/13/17 Tigrigna 

 

 
እዚ ፋክት ሽት ናይ ውልቀ ኣቕረብቲ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ሰሙን ገደባትን ሕላፍ ሰዓትን ዝምልከቱ ሕግታት ክግንዘቡ 
ብምግባር ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ፡፡  ንዝበለጸ ሓበሬታ ብኽብረትካ ነቲ ናይ ዓማዊል ጉዳይ ሓላፊ ኣዛርብ ወይ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU ርአ 
 
ሓፈሻዊ ናይ ሰዓት ሕላፍ ሓበሬታ 
1. ናይ ስራሕ ሰሙን እንታይ እዩ? 
ናይ ስራሕ ሰሙን ካብ ሰዓት 12:00 a.m.(ፍርቂ ለይቲ) ጀሚሩ ኣብ ዝቕጽል ቀዳም 11:59 p.m.ዛዘም   
 

2. ናይ ሰሙን ስራሕ ገደብ(WWL)? እንታይ እዩ? 
እቲ WWL ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን ውሽጢ ክትሰርሖም እትኽእል ናይ ኣገልግሎት ሰዓታት ድምር እዮም፡፡  ናይ 2016 
ናይ ዋሺንግተን ስቴት ሕጊ እቲ ውልቀ ኣቕራቢ(IP) ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን ክሰርሖም ዝኽእል በዝሒ ሰዓታት ገደብ 
ኣቐሚጡ እዩ፡፡ ኩሎም IPs ናይ ሰሙን ስራሕ ገደብ ኣለዎም(WWL)፡፡  እዞም ሰዓታት እዚኦም ንዓኻ ብሓደ ወይ 
ብዙሓት ዓሚላት ምስዝምደቡን እቲ እትሰርሓሉ ዓሚል እዞም ሰዓታት ንምቕባል ሕጋዊ ምስዝኸውንን ናትካ WWL 
ጥራሕ ክትሰርሕ ትኽእል፡፡ እቲ ዓሚል ኣብቲ ናይ ክንክን ትልሞም ካብ ዝተቐመጡ ናይ ወርሒ ሰዓታት ወጻኢ 
ንክሰርሑ ኣይግበሩን፡፡ WWLs ንተደለይቲ ዝተረፉ ኣገልግሎታት ፈንድኒንግ ንምርግጋጽ ናይ ሕላፍ ሰዓት ክፍሊታት 
ንምቁጽጻር ይሕግዝ፡፡   

 
3. DSHS ቀዋሚ WWL ክፍሊተይ ብከመይ ይውስን ከምኡ እውን ኣነ ናተይ ቀዋሚ WWL ከመይ እፈልጥቨ 
ሓዱሽ ናይ ስቴት ሕጊ ኣብ ኤፕሪል 2016 ጸዲቑ፡፡  እቲ ሕጊ ንኹሎም ኣብ ጃንዋሪ 2016 ኣብ ሰሙን ብማእኸላይ 
ልዕሊ 40 ሰዓታት ኣገልግሎት ካብ ዝሃቡ ወጻኢ ንዘለው ኩሎም IPs ናይ 40 WWL ኣዳሊው ኣሎ፡፡  WWLs ልዕሊ 
40 ሰዓታት እቲ ኣብ ጃንዋሪ 2016 ብ4.33ን ናብ ዝቐረበ ናይ ርብዒ ሰዓትብ ብምኽፋል ዝተወሰነ እዩ ነይሩ፡፡  ኣብ 
መይ 2016 DSHS ኣብ ጃንዋሪ 2016 ንዝሰርሑ IPs ምስ ናይ WWL ሓበሬታ ሐዊሱ ናይ ቡስጣ መልእኽቲ ልኢኹ 
ነይሩ፡፡  ልዕሊ 65 ሰዓታት ዝኾነ ቀዋሚ WWL የለን፡፡ ድሕሪ ጃንዋሪ 2016 ከም IP ምስራሕ ምስእትጅምር ናትካ 
WWL 40 ሰዓታት እዩ፡፡ 
 

4. ናተይ ቀዋሚ WWL ጌጋ እዩ ኢለ ምስዝሓስብ እንታይ ይኸውን? 
ናትካ WWL ብጌጋ ተወሲኑ ኢልካ ምስዝትኣምን ናብ እቲ ናይ ዓማዊል ጉዳይ ሓላፊ ሕቶ ተቕርብ እሞ DSHS 
ብመሰረት ናይ ዋሺንግተን ምምሕዳራዊ ኮድ 388-114-0050 ክኽልሶ እዩ፡፡ 

 
5. ናተይ ቀዋሚ WWL ክልወጥ ይኽእልዶ? 
ቀዋሚ ናትካ WWL ኣብ መንጎ 60.25ን 65 ሰዓታት ምስዝኸውን ኣብቲ ሕጊ ለይቲ ምስዘይግበር ኣብ 1ጁላይ 2017 
ናብ 60 ሰዓታት ክንከ እዩ፡፡  እንተዘይኮይኑ ከም IP ብቑዕ ስለእትኸውን ናትካ ቀዋሚ WWL ኣይልወጥን፡፡ ናትካ 
WWL ኣብ ኣገልግሎት ዕረፍቲ ምስእትገብርን ኣብ ቀጻሊ IP ኮይንካ ምስእትምለስን ተመሳሳሊ ኮይኑ ይቕጽል፡፡  

 
6. ኣብ ናተይ WWL ኣገልግሎታት ዝተኻተቱ ኣጎልግሎታት እንታይ እዮም? 

• ናይ ውልቀ ክንክን 
• ናይ ዕረፍቲ ክንክን 
• ናይ ክእለት መርካቢ ስልጠና፡ 
• ናይ ሓጺር ዕረፍቲ ክንክን 

 
7. ናተይ WWL ንናይ ጉዕዞ እዋን፣ ናይ DSHS ኣገዳሲ ስልጠና ወይ ፐይድ ታይም ኦፍ(PTO) ተግበራይ ይኸውን ዶ? 
ኣይሰርሕን፡፡ ንናይ ጉዕዞ እዋን ስልጠና ኣገዳሲ እዩ፣ ከም እውን PTO ኣብ ናትካ WWL ኣይተኻተቱን፡፡ እዚ ማለት 
ክሳብ እቲ ዓሚል ዝጠልቦም ናይ WWL ስራሕቲ እትውግን፤ ዋላ እውን ስልጠና፣ ዝጸደቐ ናይ ጉዕዞ እዋን ወይ PTO 
ምውሳድ ዝህልወካ ሰሙናት ወይ ናይ PTO ምውሳድ እናሃለወካ እውን እዩ፡፡ 

 
 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ክፍሊት ሕላፍ ሰዓት (OT) 
8. ናተይ ክፍሊት OT ሕላፍ ሰዓት ከመይ ይስላሕ? 
ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን ንዝሰራሕኻዮ 40 ሰዓታት ስሩዕ መሃያ ይኽፈለካ፡፡  ካብ 40 ሰዓታት ኣብ እትሰርሓሉ እዋን ናይ 
ስሩዕ መሃያኻ 1.5 ጊዜ ይኽፈለካ፡፡   
እቲ IPOne ስርዓት ክፍሊት ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን ንዝሰርሓኻዮም ብስሩዕ መሃያኻ(ከም“ሙሉእ መጠን” ዝፍለጥ) 
ሙሉእ መጠን ይኸፍል፡፡  እቲ OT ተወሳኺ ½ መጠን ን OT ሰዓታት የርኢ፡፡ እዞም ድምራት ንናይ መወዳእታ 
ክፍሊት ይድመሩ፡፡ 

ንኣብነት፡   
ኣብቲ ናይ ስራሕ ሰሙን 45 ሰዓት እንተሰርሒኻን ስሩዕ መጠንካ $12/ሰዓት ምስዝኸውንን፡፡   
ክፍሊትካ 
   45 ሰዓታት x $12 ንሓደ ሰዓት(ሙሉእ መጠን)= $540 
U+ 5 ሰዓታት ናይ ሰዓት ሕላፍ + $6 (ፍርቂ መጠን)= $30 

ድምር$540 +$30 = $570 
OT ኣብ ናይ ቀዋሚ ክፍሊት መግለጺ ክረአን ኣብ ክፍሊ ኣታዊታት ክስላሕን እዩ፡፡  ኣብዚ ኣብነት እቲ ክፍሊ 
ኣታዊታት 45 ናይ ውልቀ ክንክን ሰዓታት ን5 OT ሰዓታት ከርኢ እዩ፡፡ 

 
9. ንናይ ጉዕዞ እዋን፣ ናይ DSHS ኣገዳሲ ስልጠና ወይ ፐይድ ታይም ኦፍ(PTO) OT ክኽፈለኒ ድዩ? 
ኣብቲ ናይ ሰሙን ስራሕ ዝሰርሓኻዮ ድምር ሰዓት ልዕሊ 40 ሰዓታት ምስዝኸውን ንናይ DSHS ኣገዳሲ ስልጠና OT 
ክኽፈለካ እዩ፡፡  ናይ PTO ሰዓታት ከም ናይ ስርሕ ሰዓታት ኣይሕሰቡን፤ ስለዝኾነ ንOT ሕጋዊ ኣይኮኑን፡፡ 

 
ሓበሬታ ቀዋሚ 40 ሰዓት WWL ንዘለዎም IPS 
10. ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን 40 ሰዓታት 
ካብቲ DSHS ብጊዚያዊነት ልዕሊ 40 ሰዓታት ንክትሰርሕ ናይ ዓሚል ፍሉይ መረጋገጺ እንተዘይተዋሂቡካ ኣብ ስራሕ 
ሰሙን ልዕሊ 40 ናይ ኣገልግሎት ሰዓታት ዘይክትሰርሕ ትኸውን፡፡  
 

11. ንብዝሓት ዓሚላት ዝሰርሕ ምስዝኸውን ካብ ቀዋሚ WWL ንላዕሊ ክሰርሕ እኽእል ዶ? 
እትሰርሐሎም በዝሒ ዓማዊል ብዘየገድስ ኩሎም ናይ ዓሚል ኣገልግሎት ሰዓታት ምስ ቀዋሚ WWLካ ኣዋድድ፤  ካብ 
ሓደ ዓሚል ንላዕሊ ምስእትሰርሕ እዚ ንምጥዕዓም ናይ ጊዜ ፕሮግራም ክተውጽእ ኣለካ፤ ኩሎም ናይ ኣገልግሎት 
ሰዓታትትካ ምስእትድምሮም ካብ ቀዋሚ WWL ንላዕሊ ኣይትሰርሕን፡፡   

 
12. እቲ ዝሰርሃሉ ዓሚል ኣብ ቀዋሚ WWL ካብ ዘለው ሰዓታት ንላዕሊ ንክሰርሕ ፕሮግራም ንክትሕዝ ምስዝደሊ 
እንታይ እገብር? 
• ካብቲ ቀዋሚ WWL ንላዕሊ ከምዘይትሰርሕን ከምኡ ምገባር ከም ሕልፊ ከምዝሕሰብን ግለጽ፡፡ ንሕላፍ ሕቶ 
ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ #19 ተዓዘብ 

• ልዕሊ WWL ከስርሕኻ ዝኽእሉ ዕዮታት ኣይትቀበል፡፡ 
• እቲ ዓሚል ተወሳኺ ንከቕርብ ኣበረታትዕ፡፡     
• እቲ ዓሚል ናይ ጊዜ ገደብካ ክርዳእ እንድሕርዘይኽእል ወይ ተወሳኺ ኣቕራቢ ምስዘይረክብ እቲ ዓሚል ንጉዳይ 
ሓላፊ ንክተዛረብ ኣበረታትዓዮ፡፡ 

• ብኽብረትካ ንሓዱሽ ዝቐላቀልን ፈጣን ድልየታትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ #18 ገጽ 3 ርአ፡፡ 
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ሓበሬታ ን40.25 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ ቀዋሚ WWL ንዘለዎም IPS 
13. ኣብ ናይ ስራሕ ሰሙን 40 ሰዓታት 
ቀዋሚ WWL ካብ 40 ከምዝበልጽ ካብ DSHS ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምስዝወሃበካ ወይ ወቕታዊ ናይ ዓሚል ንጹር 
WWL መጽደቒ ምውሳኽ ምስዝነብረካ ኣብቲ ምልክታኻ ክሳብ ዘለው ሰዓታት ክትሰርሕ ትኽእል፡፡   

14. ካብ ሓደ ንላዕሊ ምስዝኾኑ ዓማዊል ምስዝሰርሕ እንታይ እገብር? 
ብኽብረትካ ንሕቶ #11 ዝኸውን መልሲ ርአ፡፡ 
 

15. እቲ ዝሰርሓሉ ዓሚል ኣብ ሓደ ሰሙን ካብ ቀዋሚ WWL ንላዕሊ ንክሰርሕ ምትዕርራይ ንክገብር ምስዝሓተኒ እንታይ 
እገብር?  
እዞም ዝስዕቡ ኩሎም ሓቂ እንተኾይኖም ስዓትካ ምትዕርራይ ትኽእል ትኸውን ኢኻ፡ 

• እቲ ዓሚል ድልየት ኣለዎ፤ ከምኡውን 
• ተወሳኺ ስዓት ምስራሕ እቲ ዓሚል ብወርሒ ዝሓስቦ ስዓት ኣይሓልፍን፤ ከምኡውን 
• ኣብ ሰሙን ተወሰኽቲ ሰዓታት ምስራሕ ኣብቲ ዓሚል ብጀካ ጠቓሚ ክንክን ኣብ ካልኦት ሰሙናት እቲ 
ወርሒ ኣየስዕብን ከምኡ እውን 

• ኣብቲ ወርሒ ዉሽጢ ኣብ ሕድ ሕድ ሰሙን WWLካ እንተስሪሕካ፣ ኣብቲ ሰሙን ብዙሕ ምስራሕን ኣብቲ 
ወርሒ ብዙሕ ሕላፍ ስዓት ክትረክብ ምኽንያት ኣይኸውንን፡፡   

 
WWL ልዕሊ 40 እንተኾይኑ፣ ኣብ ዉሽጢ ወርሒ ካብቲ ኣብ ኻልእ እዋን እትሰርሖ ብዙሕ ሕላፍ ስዓት ክሳብ 
ዘይሰራሕካ ከምቲ ዝድለ ስዓትካ ክተመዓራሪ ትኽእል ኢኻ፡፡ ናይ ወርሓዊ ሕላፍ ስዓት መጠን ካብ WWL 40 
ብምቕናስን ኣብቲ ወርሒ ውሽጢ እቶም ዝተረፉ ናይ ቀዳም ቑፅርታት ይራባሕ፡፡ 

Uንኣብነት፤ 
ናይ ጆስ WWL 46 ሰዓታት እዩ፡፡  ጆሲ ክሰርሖ ዝኽእል ወርሓዊ ሕላፍ ስዓት ኣብ ወርሒ ውሽጢ ዝሰርሖም 
ቀዳማት ዝዉሰን ይኸውን፡፡  
5 ቀዳማት ምስላሕ፡ 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
4 ቀዳማት ምስላሕ፡ 46-40=6 x 4 = 24 
ጆሲ ዝሰርሓሉ ዓሚል ሙሉእ ወርሒ ብተለዋዋጢ ፕሮግራም ንክሰርሕ ክደሊ ይኽእል፣ ክሳብ ኣብ ወርሒ 
ዉሽጢ 5 ቀዳማትን ልዕሊ 30 ስዓት ሕላፍ ስዓት ዘይሰርሐን ወይ ኣብ ወርሒን 4 ቀዳማትን 24 ስዓት ሕላፍ 
ስዓት እንተዘይኮይኑ ጆሲ ክሰርሕ ይኽእል እዩ፡፡ 

 
 እቲ ንስኻ እትሰርሐሉ ዓሚል ምስ ሓዱሽ ናጽነት ወይ ነባር ዳይረክትድ ናይ ገዛ ክንክን ኣገልግሎት በጀት 
እንድሕርዝሸይጥ ኮይኑ ተወሰኽቲ ናትካ WWL ንምስራሕ ሰዓታትካ ክተዋድድ ትኽእል፡፡  

 
16. እቲ ዓሚል ካብ ዘለኒ ቀዋሚ WWL ተወሳኺ ወርሓዊ ሕላፍ ሰዓት ንምምዳብ ምስዝደሊ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 
ብክብረትካ ንሕቶ #12 ዝተውሃበ መልሲ ርአ፡፡ 

 
ጊዝያዊ ዓሚል ዝተነጸረ ናይ ስራሕ ሰሙን ገደብ (CSWWL) 
17. ጊዝያዊ CSWWL እንታይ እዩ? 
እቲ ትሰርሐሉ ዓሚል ንሱ ወይ ንሳ ክሳብ ድልየቱ ዘማልኡሉ ተወሳኺ ኣቕራቢ ክሳብ ዝደሊ ንDSHS ኣብ WWL 
ጊዝያዊ ወሰኽ ክሓታት ይኽእል እዩ፡፡  DSHS ብቡስጣ ብፅሑፍ ናይ ምፅዳቕ ወይ ዘይምቕባሉ ምላሽ ክህበካ እዩ፡፡  
እንተፀዲቑ እቲ መሐበሪ ዝጅመረሉን ዝዉደኣሉን ዕለትን ዝፀደቐ ስዓት ክሕብረካ እዩ፡፡  እቲ ትሰርሐሉ ዓሚል ግልባጥ 
ክበፅሖ እዩ፡፡ እዚ ፃውዒት/ ዝተፅሓፈ መሐበሪ ብተወሳኺ CSWWL ሕቶ ብምባል ይፍለጥ፡፡  DSHS ካብቲ እቲ 
ዓሚል ብወርሒ ዝሓስቦ ስዓት ንላዕሊ ጊዝያዊ WWL ኣየፅድቕን፡፡ 
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ሓድሽ ድልየታት 
18. ኣብ WWL ስዓታት እንተሰሪሐ ኮይኑ ግና እቲ ዓሚል ሓድሽን ህፁፅ ድልየት እንተሃልይዎ ንቲ ዓሚል ጥዕናን 
ድሕነትን ንምሕጋዝ ምስራሕ ክቕጽል ኣለኒ ዶ? 

• እቲ ኹነታት ክሳዕ ድሕነቱ ዝሕለን ዝረጋጋዕን ምስቲ ዓሚል ፅናሕ፡፡ 
• ህፁፅ ኣገልግሎት ሕክምና ዘድልዮም እንተድኣሃሊዮም ብ9-1-1 ደዊልካ ርኸብ ፡፡ 
• ንምውዳእ ድሕንነት እንተሃልዩ ናይ ስራሕ መዓልትኻ ወድእ፡፡ 
• ኣብቲ ዝቕፅል ናይ ስራሕ ምዓልቲ ብዛዕባ እቲ ኹነት ንምግላፅ ናይ ጉዳይ ሓላፊኻ ርኸብ፡፡ 

 
ብሕልፊ ምጥራዕ 
19. ብሕልፊ ምጥራዕ እንታይ እዩ? 
ብሕልፊ ምጥራዕ ዝፍጠር፡   

• ኣብ ወርሒ ውሽጢ ካብቲ ክተቕርቦ ዝተፈቀደልካ ግልጋሎት ስዓት ንላዕሊ እንተሰሪሕካ፤ ወይ 
• ካብ WWL ናይ ስራሕ ስዓት፣ ብ DSHS ዘይፀደቐ፣ ወይ 
• ካብቲ ኣብ ሰሙን ንምስራሕ ዝተፈቐደልካ ናይ ጉዕዞ ስዓት እንጠሓቲትካ፡፡ 

 
20. ናይ ውዕሊ ተግባር እንታይ እዩ? 
ናይ ውዕሊ ተግባር ማለት ብ DSHS ዝልኣኽ መሐበሪ እዩ፡፡  እቲ መሐበሪ ብዙሕ ሕላፍ ስዓት ግልጋሎት ከም 
ዝሰራሕካ ወይ ካብቲ ዝተፈቐደ ናይ ጉዕዞ ስዓት ከምዝሰራካ ንምሕባር እዩ፡፡ 

 
21. ካብ ንላዕሊ እንተሰሪሐ ወይ ናይ ጉዑዞ ስዓት ገደብ እንተሓሊፉ እንታይ ይፍጠር?     

• ኣብ ሕድ ሕድ እዋን ሕልፊ ጥርዓን ምስእተቕርብ ካብ DSHS ዘይጸደቐ ሕላፍ ሰዓት ናይዘይምስራሕ 
ኣገዳስነት ናይ ጽሑፍ ውዕል ተግባርን ሓበሬታን ክትቕበል ኢኻ፡፡  እቲ መሐበሪ ንዝትሰርሓሎም 
ንዓሚላትካን ተወከልትን ክልኣኽ እዩ፡፡ 

• ኣብቲ ሳልሳይ ኣጋጣሚ ናይ ሕልፊ ጥርዓን ውዕልካ ክቋረጽ ዉ ን90 መዓልታት ክፍሊት ንምቕባል 
ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ፡፡  ውዕልኻ እንተተቖሪፁ ሓድሽ ውዕሊ ንምርካብ 90 ምዓልቲ ክትፅበ ኣለካ፡፡  

• ብተደጋጋሚ ናይ ስራሕ ሰሙናትካ ወይ ናይ ጉዕዞ ስዓት ገደብ እንተሓሊፉ፣ DSHS ውዕልኻ ከቆርፆን 
ዳግማይ ምሳኻ ንምውዕዓል ክኣብይ ይኽእል እዩ፡፡  

 
22. እቲ ናይ ውዕሊ ተግባር ኣብ ናይ ውዕሊ ፋይለይ ክሳብ ምዓዝ ይፀንሕ? 
ሕድሕድ ናይ ውዕሊ ተግባር ን 12 ኣዋርሕ ካብ ናይቲ ውዕሊ ተግባር መሐበሪ ጀሚሩ ተኸፊቱ ይፀንሕ፡፡  ድሕሪ 12 
ኣዋርሕ፣ ናይ ተግባር ውዕሊ ይዕፀው፡፡   

 
23. ናይ ዉዕሊ ተግባር ከመይ ክከላኸል ይኽእል? 

• ናይ ስራሕ ፕሮግራም ትልሚ ኣቐዲምካ ፅሒፍ፡፡ 
• እቲ ዓሚል ምቕያር እንተደልዩን ንቲ WWL ዝጎድእ ሓድሽ ፕሮግራም ትሰርሕ እንተሃልይካ፣ ናይ ዓሚል 
ጉዳይ ሓላፊ ብህፁፅ ርኸብ፡፡  

• ሕድሕድ ምዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ዝሰራሕካሉ ስዓት ኣብ ስዓት መመዝገቢ ፅሓፍ፣ ኣብ ናይ ወረቐት ዕለት 
መቑፀሪ እዉን ምፅሓፍ ይሕግዝ እዩ፡፡  ብ WWL ትፀንሕ ከምዘለኻ ንምርግጋፅ ብዙኽ ግዘ ኣረጋግፅ፡፡ 

• ንኣኻን ን ኣስራሒኻ/ዓሚልካ ብዛዕባ ናይ WWL ፕሮግራም ምምሕዳርን ብ WWL ንኽትቕፅል ብዙሕ 
ንኽትፈልጡ DSHS ሪሶርስ ኣቕሪቡ እዩ፡፡  እዞም ሪሶርስታት ኣብ ይርከቡ 
www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT፡፡ 

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

