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வி்ரக ்றிபே்டகனன தனிப்பட வழங்�நர் ேவைல வகர வரம்ர் மற்ம ��தல ே�ரம ்றறிி விதிரைளப ்கிநன�ரக்ள 
உத�ம ே�ககரம �ரகணடதக்ம. ��தல தரவலர்க் வக�கைரிகளகிி வழக் ேமலகளைரத �தகடந்�ரக்ள�ம 
அலலன 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU1Tஐப ்கநைவிிட�ம.  
 
�்கனவகன ��தல ே�ர தரவலர் 

1. ‘ேவைல வகரம’ எிறகல எின? 
ஒ� ேவைல வகரமகனன ஞகிிற்கரிழைம ரகைல 12:00 (�்ளிர�) மணிக்த �தகடஙரி, �தகடநநனவ�ம சனிகரிழைம 
இர� 11:59 மணிக் ��வைடரிறன. 

 
2. ேவைல வகர வரம் (WWL) எிறகல எின? 

WWL எி்ன ஒ� ேவைல வகரததில �ீஙர் ்ணிிகறறக ��ி ேசைவ ே�ரஙரளிி �மகதத எணணிகைரிக்ம. ஒ� 2016 
வகஷிஙடி மகரகண சபடமகனன, ஒ� வகரததில ஒ� தனிப்பட வழங்�ந (IP) ்ணிிகறறக ��ி ரகல அள�க் வரம் 
�ிநணிிதன்ளன. எலலக ஐ்ிகர்க்ம ேவைல வகர வரம் (WWL) உ்ளன. உஙரளன WWL ரகல அள�ர், ஒி் 
அலலன அதற் ேமற்பட ்ினநரளகல உஙர்க் ஒனகரப்�மே்கேதக, அலலன �ீஙர் ்ணி்கி�ம ்ினந ரகல 
அள�ர் �்்வதற் த்தி�ைடிவரகர இ�க்மே்கேதக, அநத அள�க் மப�ேம �ீஙர் ்ணி்கிி ���ம. ்ினந 
தஙரளன ே்�த�கரகன திபடததில மதிப்ிடப்பட மகதகநதிர ரகல அள�ரைள விட அதிரமகர ஒனகரகமம�கரலகம. 
ேசைவர்கரகன �ிதிிளிததல அவற்கரகன ேதைவ�்ளவநர் அைனவ�க்ம ரிைடப்ைத உ்தி �சயவதறரகர ��தல 
ே�ர �சலவினஙரைளக ரப�ப்�தத WWL உத�ரிறன.  

 
3. DSHS எனன �ிரநதர WWL-ைல எப்�த தீநமகனிகரிறன மற்ம �கி எனன �ிரநதர WWL-ைலத �தகிநன�ரக்வன எப்�? 

ஏபரல 2016ல ஒ� மகரகண சபடம இிறறப்படன. இசசபடம, ஜனவகி 2016ல ஒவ�வக� வகரததிற்ம சரகசகிிகர 40 
ேசைவ மணி ே�ரததிற்ம அதிரமகர ்ணி்கிநதவநரைளத தவிநதன மறற எலலக ஐ்ிகர்க்ம, 40 மணி ே�ர WWLைல 
�ிநணிிததன. 40 மணி ே�ரதனக்ம அதிரமகன WWL-ர், ஐ்ிிிி ஜனவகி 2016 ்ணம �ச�ததப்பட ேசைவ ரகல 
அள�ரைள 4.33ஆல வ்தன, அ�ேர�்ள ரகல மணி அள�க் ��ைமிகனதகக்வதி �லமகரத 
தீநமகனிகரப்�ரிிறன. ேம 2016ல, ஜனவகி 2016ல ்ணி்கிநத ஐ்ிகர்க், அவநரளன WWL தரவ�டி DSHS 
தரவலறிகைரரைள அஞசல �சயதன. எநத �ிரநதர WWL-�ம 65 மணி ே�ரதனக் அதிரமகர இ�கரக �டகன. ஜனவகி 
2016க்ப ்ிற் �ீஙர் IP-ிகர ்ணி்கிித னவஙரினீநர் எனில, உஙரளன WWL 40 மணி ே�ரமக்ம. 

 
4. எனன �ிரநதர WWL தவறகர தீநமகனிகரப்ப��ப்தகர �கி �ிைனததகல எின �சயவன? 

உஙரளன WWL தவறகரத தீநமகனிகரப்ப��ப்தகர �ீஙர் �ிைனததகல, ்ினகிி வழக் ேமலகள�க் �ீஙர் ஒ� 
ேரககிகைர சமநப்ிகரலகம. DSHS வகஷிஙடி �ிநவகர விதிர் 388-114-0050ி்� உஙர் ரகல அள�ரைள மீளகய� 
�சய�ம.  

 
5. எனன �ிரநதர WWL எபே்கதகவன மக்மக? 

உஙரளன �ிரநதர WWL 60.25 மற்ம 65 மணி ே�ரதனக் இைடிிம�நதகல, சபடததில மகறறம இலைல�ினில, ஜூைல 1, 
2017ல அன 60 மணி ே�ரமகரக ்ைற�ம. இலலகவி�ல, �ீஙர் IP-ிகரத த்தி�ைடிவரகர இ�க்ம வைரிில, உஙரளன 
�ிரநதர WWL  மகறறமைடிகன. �ீஙர் ேசைவிில இைட�வளி எ�தனக�ரகண��நன எதிநரகலததில மீண�ம IP-ிகரத 
தி�ம் வ��நர் எிறக�ம, உஙரளன WWL அப்�ேி இ�க்ம.  

 
6. எநத ேசைவர் எனன WWL-ி ேசைவ ே�ரஙரளில உப்படைவ? 

• தனிப்பட ரவனிப் 
• �ிவகரண ரவனிப் 
• திறி ஈப�தல ்ிிறசி 
• இைடஓய� ரவனிப் 

 
7. எனன WWL ்ிண ே�ரம, �எஸ�ெசஎஸஎஸக்த ேதைவப்�ம ்ிிறசி, அலலன ்ணம �ச�ததப்பட வி�ப்க 

ரகலதனக்ம (PTO) �்க�நனமக?  
இலைல. ்ிண ே�ரம, DSHS-க்த ேதைவப்�ம ்ிிறசி, அலலன PTO ஆரிிைவ உஙரளன WWL-�க் 
உப்படைவிலல. அதி �்க�், �ீஙர் உஙரளன WWL அள� வைரிில, ேதைவப்�ம ்ிிறசி ேமற�ரக்்ம 
வகரஙரளி�ம, ஒப்தலளிகரப்பட ்ிண ே�ரததிிே்கனம, அலலன PTO எ�தனக�ரக்்மே்கனம, ்ின�க்த 
ேதைவப்�ம ்ணிரைளச �சயன ்ணிிகறறலகம.  

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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��தல ே�ர (OT) ஊதிிம 

8. எி்ைடி ஊதிிமளிகரப்�ம OT எப்�க ரணகரிடப்�ரிறன? 
�ீஙர் ஒ� ேவைல வகரததில 40 மணி ே�ரம வைரிில ்ணிிகற்ம எலலகச சமிஙரளி�ம உஙரளன வழகரமகன ஊதிிம 
உஙர்க்த தரப்�ரிறன. 40 மணி ே�ரதனக் அதிரமகர �ீஙர் ்ணிிகற்ம எலலகச சமிஙரளி�ம உஙர் வழகரமகன 
ஊதிிதைத விட 1.5 மடங் தரப்�ரிறன. IPஓி ்ணம �ச�தனம �ைறிகனன, �ீஙர் ஒ� ேவைல வகரததில 
்ணிிகற்ம ரகல அள�க், உஙர் வழகரமகன ஊதிி விரிதததில (“�� விரிதம” எி் ்றிப்ிடப்�ரிறன) ��த 
�தகைர அளிகரிறன. அன OT ரகல அள�க�ரி் ��தலகர 1/2 விரிதமகர OT-ைிக ்றிப்ி�ரிறன. இம�மகததத 
�தகைரர் இ்தி �களில ஒிறகரக �படப்�ரிிறன.  

உதகரணம: 
�ீஙர் ஒ� ேவைல வகரததில 45 மணி ே�ரம ்ணிிகறறி�்ளீநர். உஙரளன வழகரமகன விரிதம மணிக் 
$12. 
உஙரளன ஊதிிம: 
45 மணி ே�ரம x மணிக் $12 (�� விரிதம) = $540 
U+ 5 மணி ே�ரம ��தல ே�ரம x $6 (அைர விரிதம) = $30�மகததம 

�மகததம     $540 +$30 = $570 
OT-ிகனன ்ணம �ச�தனதல �தக்ப் விவரததில �வளிப்�ததப்�ம. அதனடி சம்கததிிஙர் ்ிகிவில ்ிகிதனக 
ரகபடப்�ம. இநத உதகரணததில சம்கததிிஙர் ்ிகி� 45 தனிப்பட ரவன ரகல அளவகர�ம 5 OT ரகல அளவகர�ம 
ரகபடப்�ம. 

 
9. ்ிண ே�ரம, �எஸ�ெசஎஸஎஸக்த ேதைவப்�ம ்ிிறசி, அலலன ்ணம �ச�ததப்பட வி�ப்க ரகலம (PTO) 

ஆரிிவற்கரகர எனக் OT ்ணம �ச�ததப்�மக? 
ஒ� ேவைல வகரததில �ீஙர் ்ணிிகறறிி �மகதத ரகல அள� 40 மணி ே�ரததிற்ம அதிரமகர இ�நதகல, உஙர்க் 
்ிண ே�ரம, DSHS-க்த ேதைவப்�ம ்ிிறசி ஆரிிவற்கரகர OT ்ணம �ச�ததப்�ம. PTO ரகல அள� ்ணிிகறறிி 
ரகல அளவகர எ�தனக�ரக்ளப்�வதிலைல. அதனகல அன OT ்ணம �ச�தனத�க் த்திிகனதலல.  

 
�ிரநதர 40 மணி ே�ர WWL �ரகண��க்ம IP-கர்கரகன தரவலர் 

10. ஒ� ேவைல வகரததில �கி 40 மணி ே�ரதனக்ம அதிரமகரப ்ணிிகறற ���மக? 
DSHS-ம�நன தறரகமரமகர 40 மணி ே�ரதனக்ம அதிரமகர ்ணிிகறற �ீஙர் ்ினந சகந்ைடி ஒப்தல �்றறி�கரக 
விபடகல, ஒ� ேவைல வகரததில 40 மணி ே�ர ேசைவ ரகல அள�க்ம அதிரமகர �ீஙர் ்ணிிகறற ��ிகன.  

 
11. �கி ்லேவ் ்ினநர்கரகர ்ணிிகறறினகல எனன �ிரநதர WWL-�க்ம அதிரமகரப ்ணிிகறற ���மக? 

�ீஙர் எததைன ்ினநர்கரகரப ்ணிிகறறினக�ம, எலலக ்ினந ேசைவ ரகல அள�ரைள�ம �ீஙர் உஙரளன �ிரநதர 
WWL அள�க்்ளகரேவ �ிநவரிதனக�ரக்ள ேவண�ம. �ீஙர் ஒி்க் ேமற்பட ்ினநர்கரகரப ்ணிிகறறினகல, 
உஙரளன எலலக ேசைவ ே�ரஙரைள�ம �மகததமகரக �ப�னகல �ீஙர் உஙரளன �ிரநதர WWL அளைவ விட அதிரமகரப 
்ணி்கிிகதி�ப்ைத உ்தி �சய�ம வணணம, அவநர் ஒவ�வக�வ�ட்ம உஙர் ே�ரதைத �ீஙர் 
அபடவைணப்�ததிக�ரக்ள ேவண�ம. 

 
12.  �கி ்ணி்கி�ம ்ினந எனன �ிரநதர WWL-மல எனக்்ள ரகல அள�க்ம அதிரமகர �கி ்ணிிகற்ம விதமகர 

எனக்ப ்ணி�ிரல அளிகர வி�ம்ினகல �கி எின �சயி ேவண�ம? 
• உஙரளன WWL அளைவ விட அதிரமகர ்ணிிகறற உஙர்க் அ்மதிிிலைல எி்ைத�ம அவவக் �சயவன 

அதிரப்�ிகர உகிைம ேரக�வதகரக ர�தப்�ம எி்ைத�ம விளகர�ம. அதிரப்�ிகர உகிைம ேரக�தல ்றிதத 
��தல விவரஙர்க் #19ஐப ்கநகர�ம.  

• உஙரளன WWL அளைவ விட அதிரமகர உஙரைளப ்ணிிகறறச �சய�ம ்ணி ஒனகரீ�ரைள 
ஏற்க�ரக்ளகதி�கர�ம. 

• ��தல வழங்�ந ஒ�வைரப ்ிி்�ததிக�ரக்ள ்ினைர ஊக்விகர�ம.   
• உஙரளன வரமை்ப  ்கிநன�ரக்வன ்ின�க்க ர�னமகர இ�நதகேலக, அலலன ்ினரகல ��தல வழங்�ந 

ஒ�வைரப �்ற ��ிகமம�நதகேலக, அவரன வழக் ேமலகளைரத �தகடந்�ரக்்மக் ்ினைர ஊக்விகர�ம. 
• எதிந்கரகத மற்ம உடன�த ேதைவர்கரகன ��தல தரவலர்க் தி��சயன 3ஆம ்கரததில #18ஐப ்கநகர�ம. 
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40. 25 மணி ே�ரம அலலன அதற் அதிரமகர �ிரநதர WWL �ரகணட IP-கர்கரகன தரவலர் 
13. ஒ� ேவைல வகரததில �கி 40 மணி ே�ரதனக்ம அதிரமகரப ்ணிிகறற ���மக? 

DSHS-ம�நன உஙரளன �ிரநதர WWL 40க் அதிரமகர உ்ள�திேறக, அலலன �ீஙர் ஒ� தறரகமர ்ினந சகந்்ள 
WWL அதிரகிபை்ப �்ற்்ளீநர் எிேறக உஙர்க் எ�தன�நவமகன தரவலறிவிப் வநன்ளன எனில, �ீஙர் உஙர் 
தரவலறிவிப்ி�்ள ரகல அள�க்ப ்ணிிகறறலகம.  
 

14.  �கி ஒி்க் ேமற்பட ்ினநரளிடம ்ணி்கிநதகல �கி எின �சயி ேவண�ம? 
தி��சயன ேர்வி #11கரகன ்திைலப ்கநகர�ம.  

 

15.  ஒ� வகரததில எனன �ிரநதர WWL அளைவ விட அதிரமகர �கி ்ணிிகற்வதறரகர, ்ினந எனன ரகல அளைவ 
சகிகரபட வி�ம்ினகல எின �சயவன? 
்ிிவ�வன எலலகம உணைம எனில �ீஙர் உஙரளன ரகல அளைவ சகிகரபட இிலலகம: 

• ்ின�க்த ேதைவ�்ளன; மற்ம 
• ��தல ரகல அள� ்ணிிகற்வன ்ினகிி மகதகநதிர மதிப்ப� ரகல அள�க் மிரகமல இ�க்ம; மற்ம 
• ஒ� வகரததில அதிரமகரப ்ணிிகற்வன அமமகதததிி மறற வகரஙரளில ்ின�க் அததிிகவசிிமகன ரவனிப் 

இலலகமல ே்கரச �சயிகன; மற்ம 
• ஒ� வகரததில அதிரமகரப ்ணிிகற்வன, அமமகதததிி ஒவ�வக� வகரததி�ம உஙரளன WWL அள� வைரிில 

�ீஙர் ்ணி்கிநதி�நதகல �ீஙர் �சயதி�க்ம ��தல ே�ர ேவைலைி விட அதிரமகர உஙரைளப ்ணிிகறறச 
�சயிகன. 

 

உஙரளன WWL 40 மணி ே�ரமகர இ�க்மே்கன, �ீஙர் ஒ� மகதததில வழகரமகர �சயவைத விட அதிரமகர ��தல ே�ரம 
்ணிிகறறகதி�க்ம வைரிில, ேதைவப்�ம அள�க் உஙரளன ரகல அளைவ சகிகரபடலகம. மகதகநதிர ��தல ே�ர 
அளவகனன, உஙர் WWL-ல இ�நன 40ஐக ரழிதன, மீததைத அமமகதததிி சனிகரிழைமரளிி எணணிகைரிகல 
�்�க்வதி �லமகரக ரணகரிடப்�ரிறன.  

Uஉதகரணம: 
ேஜக�ி WWL 46 மணி ே�ரம. ேஜகஸ ்ணிிகறறக ��ி மகதகநதிர ��தல ே�ர அள�, ஒ� மகதததில அவந 
்ணிிகற்ம சனிகரிழைமரளிி எணணிகைர எததைன எி்ைதப �்க்ததன.  
ரணகரீ� 5 சனிகரிழைமர்: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
ரணகரீ� 4 சனிகரிழைமர்: 46-40=6 x 4 = 24 
ேஜகஸ ்ணிிகற்ம ்ின�க் மகதம ��வனம ஒ� ��ரிழ�த திைம �ரகணட ்ணி�ிரமல அவந ேவைல �சயவன 
அவசிிமகிி�கரிறன. ேஜகஸ, 5 சனிகரிழைமர் �ரகணட மகதஙரளில ��தல ே�ரமகர 30 மணி ே�ரததிற் 
அதிரமகரேவக, அலலன 4  சனிகரிழைமர் �ரகணட மகதஙரளில ��தல ே�ரமகர 24 மணி ே�ரததிற் அதிரமகரேவக 
ேவைல �சயிகதி�நதகல அவரகல அவவக் �சயி ���ம. 

 

�ீஙர் ்ணிிகற்ம ்ினந தஙரளன ்திி �தநதரததிம�நேதக, அலலன ஓய��்றற னைறிினரகல இிகரப்�ம 
��ே்�தல ேசைவர் வர��சல� திபடஙரளிடமி�நேதக, அதிரப்�ிகன ��தல ே�ர ரகல அளைவ வகங்ரிறே்கன, 
�ீஙர் WWL அளைவ விட அதிரமகர ்ணிிகற்வதற் உஙரளன ரகல அளைவ சகிகரபட ���ம. 

 

16.  �கி ்ணிிகற்ம ்ினந, எனன �ிரநதர WWL-மல எனக்க ரிைடக்ம அளைவ விட அதிரமகன �மகதத மகதகநதிர 
��தல ே�ர ரகல அள�க் �கி ்ணிிகற்வதறரகர, எனக்ப ்ணி�ிரல அளிகர வி�ம்ினகல �கி எின �சயி 
ேவண�ம? 
தி��சயன ேர்வி #12கரகன ்திைலப ்கநகர�ம. 

 

தறரகமர ்ினந சகந்்ள ேவைல வகர வரம் (CSWWL) 
17.  தறரகமர CSWWL எி்ன எின? 

�ீஙர் ்ணிிகற்ம ்ினந தனன ேதைவரைளப �நததி �சயவதறரகர ��தல வழங்�நரைள �க�ரிிற அேத சமிம அவந 
தறரகமரமகர உஙர் WWL-ைல அதிரகிப்தறரகர DSHS-க ேரபரலகம. DSHS உஙரைளக ர�தம �லம �தகடந்�ரகண� 
ஒப்தேலக அலலன ம்பே்க �தகிவிகரலகம. ஒப்தலளிகரப்படகல, ஒப்தல னவங்ம மற்ம ���ம �கைள�ம 
ஒப்தலளிகரப்�ம மணி ே�ரததிி எணணிகைரைி�ம அததரவலறிகைர உஙர்க்த �தகிவிக்ம. �ீஙர் ்ணிிகற்ம 
்ின�ம ஒ� �ரைலப �்்வகந. இநதக ேரககிகைர/எ�தன�நவமகன தரவலறிகைர CSWWL ேரககிகைர என�ம 
அறிிப்�ம. மதிப்ிடப்பட ்ினகிி மகதகநதிர ரகல அளைவத தகண�ிி�கரிற ஒ� தறரகமர WWL-�க் 
�எஸ�ெசஎஸ ஒப்தலளிகரகன. 
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எதிந்கரகத ேதைவர் 
18.  �கி எனன WWL-�்ள எலலக ே�ரததி�ம ்ணிிகறறி விபேடி. ஆனகல ்ின�க் ஓந எதிந்கரகத மற்ம உடன�த 

ேதைவ உ்ளன. ்ினகிி ஆேரககரிிம மற்ம ்கனரகப்க் உதவிிகர �கி �தகடநநன ்ணிிகறற ேவண�ம எனில 
�கி எின �சயி ேவண�ம?  

• �ழ�ிைல ்கனரகப்கனதகர�ம �ிைலிகனதகர�ம ஆ்ம வைரிில ்ின�டி இ�கர�ம. 
• அவசர ம�தனவ ேசைவர் ேதைவப்�ம அவசர�ிைல ஏேத்ம இ�நதகல 9-1-1ஐத �தகடந்�ரக்ள�ம. 
• உஙர்ைடி ்ணி �கைள ்கனரகப்கர ��ப்தறரகன சமிம வநத�டி ��தனக�ரக்ள�ம. 
• அ�தத ்ணி �க்க்் வழக் ேமலகளைரத �தகடந்�ரகண� �ழ�ிைலைி விவகிகர�ம. 

 
அதிரப்�ிகன ேரப்த�தகைர  

19.  அதிரப்�ிகன ேரப்த�தகைர எி்ன எின?  
அதிரப்�ிகன ேரப்த�தகைரிகனன, ்ிிவ�ம சமிஙரளில �ிரழரிறன: 

• ஒ� மகதததில  �ீஙர் ்ணிிகறற அ்மதிகரப்பட ேசைவ ே�ரதனக்ம அதிரமகர �ீஙர் ்ணிிகற்ரிறீநர்; 
அலலன 

• �ீஙர் உஙரளன WWL-ஐ விட அதிரமகர, DSHSல ஒப்தலளிகரப்டகத ரகல அள�க் ்ணிிகற்ரிறீநர்; 
அலலன 

• ஒ� ேவைல வகரததில உஙர்க் அ்மதிகரப்பட ்ிண ே�ரதனக்ம அதிரமகர ேரப்த�தகைரைி �ீஙர் 
ேரக�ரிறீநர். 

 
20. ஒப்நத �டவ�கைர எிறகல எின? 

ஒப்நத �டவ�கைர எி்ன DSHSல உஙர்க் அ்ப்ப்�ம தரவலறிகைரிக்ம. �ீஙர் ேவைல �சயவதற் 
ஒப்தலளிகரப்பட ரகல அளைவ விட அதிரமகன ��தல ே�ர ேசைவ ரகல அள� அலலன ்ிண ே�ர ரகல அள� 
்ணிிகறறிிி�கரிறீநர் எி்ைத இததரவலறிகைர உஙர்க்த �தகிவிகரிறன. 

 
21. �கி எனன WWL அலலன ்ிண ரகல வரமை் விட அதிரமகர ்ணிிகறறினகல எின �ிர�ம? 

• ஒவ�வக� �ைற�ம �ீஙர் ேரப்த�தகைரைி அதிரமகர ேரக�மே்கன, ஒப்தலளிகரப்டகத ��தல ே�ரம 
்ணிிகறறகமம�ப்தி �கரிிதனவதைத உஙர்க் �ிைன�ப�ம எ�தன�நவமகன ஓந ஒப்நத �டவ�கைர 
தரவலறிகைரைி �ீஙர் DSHS இடமி�நன �்்�நர். இததரவலறிகைர �ீஙர் ்ணிிகற்ம ்ின�க்ம 
(்ினநர்க்ம) அவநரளன ்ிரதி�ிதிர்க்ம �ட அ்ப்ப்�ம. 

• �ிறகம �ைறிகர, ேரப்த�தகைரைி அதிரமகர ேரக�ம சநதநப்ததில, உஙரளன ஒப்நதம ���க்க 
�ரகண�வரப்டலகம அலலன 90 �கபர்க் �ீஙர் ்ணம �்்வதற் த்திிறறவரகரலகம. உஙரளன ஒப்நதம 
���க்க �ரகண�வரப்படகல ்திி ஒப்நதம �்்வதற் �ி் 90 �கபர்க் �ீஙர் ரகததி�நதகர 
ேவண�ம. 

• �ீஙர் ்றிப்ிடத த்நத அளவில அலலன  மீண�ம உஙரளன ேவைல வகரம மற்ம ்ிண ே�ர வரம்ரைளத 
தகண�னகல DSHS உ்ள்�ேி உஙரளன ஒப்நதநததைத ���க்க �ரகண�வநன, ம்-ஒப்நதம 
�சயன�ரக்ள ம்கரலகம. 

 
22. ஒப்நத �டவ�கைரர் எனன ஒப்நத ேரகப்ில எவவள� ரகலதனக் �ீ�ததி�க்ம?  

ஒவ�வக� ஒப்நத �டவ�கைர�ம ஒப்நத �டவ�கைர தரவலறிகைரிிி ேததிிிம�நன 12 மகதஙர்க் திறநேத 
�ீ�க்ம. 12 மகதஙர்க்ப ்ிற் ஒப்நத �டவ�கைர �டப்�ம.  

 
23. ஒப்நத �டவ�கைரரைள �கி எவவக் த�கர ���ம? 

• உஙரளன ்ணி �ிரைல �ி�ப�ேி திபடமிப� எ�திைவகர�ம. 
• ்ினகிி ேதைவர் மகறி �ீஙர் உஙரளன WWL-ஐ ்கதிக்ம ேவ் ்ணி�ிரமி்� ்ணிிகறற 

ேவண�ிி�நதகல, உடன�ிகர ்ினகிி வழக் ேமலகளைரத �தகடந்�ரக்ள�ம.  
• ஒவ�வக� �க்ம �ீஙர் ்ணிிகறறிினம உஙரளன ரகலக ்றிபே்ப�ல உஙர் ேவைல ே�ரதைத ்தி� 

�சயி�ம. ஒ� ரகரித �கபரகப�ிில ்தி� �சயவனம உதவிரரமகர இ�க்ம. �ீஙர் உஙரளன WWL 
அள�க்்ளகரேவ இ�ப்ைத உ்தி �சயி அ�கர� சகி்கநதனக�ரக்ள�ம. 

• உஙரளன WWL அள�க்்ளகரேவ உஙர் ்ணி�ிரைல �ிநவரிப்ன ்றறி ேம�ம ரற்க�ரக்ள உஙர்க்ம 
உஙரளன �தலகளி/்ின�க்ம உத�ம ஆதகரவளஙர் �எஸ�ெசஎஸ�டம உ்ளன. இநத 
ஆதகரவளஙர் 2TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU2Tல ரிைடகரப �்்ம. 

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

