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يہ حقائق نامہ انفرادی فراہم کنندگان کے کام کے ہفتے کی حدود اور اوور ڻائم سے متعلق قوانين کو سمجهنے ميں مدد کے لئے 

مالحظہ  1Uwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTUTمقصود ہے۔  مزيد معلومات کے لئے کالئنٹ کے کيس مينيجر سے رابطہ کريں يا 
 کريں۔

 
 اوور ڻائم سے متعلق عمومی معلومات

 ايک 'کام کے ہفتہ'کا کيا مطلب ہے؟ .1
بجے  11:59) سے شروع ہوتا ہے اور اگلے ہفتہ کو بوقت وسط رات(بجے رات  12:00ايک کام کا ہفتہ بروز اتوار بوقت 

 رات ختم ہوتا ہے۔  
 

 ) کيا ہے؟WWLکام کے ہفتہ کی حد ( .2
واشنگڻن رياستی  2016سروس گهنڻوں کی کل تعداد ہے جو آپ ايک کام کے ہفتے ميں کام کر سکتے ہيں۔  ايک  WWLايک 

ايک کام  IPsا ہے۔ تمام قانون گهنڻوں کی تعداد پر ايک حد متعين کرتا ہے جو ايک انفرادی ايک کام کے ہفتے ميں کام کر سکت
تک کام کر سکتے ہيں جب ايک يا زياده  WWL) رکهتے ہيں۔  آپ صرف اس وقت تک اپنے WWLکے ہفتے کی حد (

گهنڻوں کو  ،کالئنڻس کی طرف سے آپ کو وه گهنڻے تفويض کيے گئے ہوں اور کالئنٹ آپ جس کے لئے کام کرتے ہيں
کے منصوبہ ميں رسائی کرده ماہانہ گهنڻوں سے زياده تفويض نہيں کر سکتا حاصل کرنے کا اہل ہے۔ کالئنٹ اپنے نگہداشت 

کے لئے فنڈنگ کی  ،مدد يقينی بنانے کے لئے کہ ان تمام کيلئے خدمات دستياب رہتی ہيں جن کو ضرورت ہے WWLsہے۔ 
 يقين دہانی کے لئے اوور ڻائم کے اخراجات کو کنڻرول کرنے ميں مدد کرتی ہے۔  

 
3. DSHS  کس طرح ميرے مستقلWWL  کا تعين کرتا ہے اور ميں کس طرح اپنے مستقلWWL کو جان سکتا ہوں؟ 

سے زياده سروس  40ميں فی ہفتہ  2016ميں ايک رياستی قانون منظور کيا گيا تها۔  اس قانون نے جنوری  2016اپريل 
قائم کيا تها۔   WWLگهنڻوں کا  40کے لئے ايک  IPsگهنڻوں کی اوسط کے ساته کام کرنے والے لوگوں کے عالوه باقی تمام 

ادا شده سروس گهنڻوں کو تقسيم کرنے سے  2016کے جنوری  IPاور قريب ترين کوارڻر گهنڻہ کے قريب کے ذريعے  4.33
 WWLکو نوڻسز بهيجے جنهوں نے اپنی  IPsنے  DSHS ،ميں 2016مئی   قائم کيا گيا۔ WWLsسے زائد گهنڻوں کا  40

سے زياده گهنڻوں سے متجاوز نہيں کر  WWL، 65ميں کام کيا تها۔  کوئی بهی مستقل  2016ساته جنوری  معلومات کے
 گهنڻے کا ہے۔ WWL، 40تو آپ کا  ،کے طور پر کام شروع کرتے ہيں IPايک  ،کے بعد 2016سکتے ہيں۔ اگر آپ جنوری 

 
 کا غلط طريقے سے تعين کيا گيا تها؟ WWLاگر مجهے لگتا ہے ميرے مستقل  ،کيا ہو گا .4

تو آپ کالئنٹ کے کيس مينيجر کے پاس ايک درخواست جمع  ،کا غلط تعين کيا گيا ہے WWLاگر آپ کا خيال ہے کہ آپ کا 
 آپ کے گهنڻوں کا جائزه لے گا۔ 0050-114-388فی واشنگڻن انتظامی کوڈ  DSHSکر سکتے ہيں اور 

 
 کبهی تبديل ہو گا؟ WWLکيا ميرا مستقل  .5

 ،گهنڻوں تک کم ہو جائے گا 60پر يہ  2017جوالئی  1تو  ،گهنڻے کے درميان ہے 65اور  WWL، 60.25اگر آپ کا مستقل 
اس وقت تک تبديل نہيں ہو گا جب  WWLآپ کا مستقل  ،بصورت ديگر  ماسوائے اگر قانون ميں کوئی تبديلی نہ ہو جائے۔

بدستور وہی رہے گا اگر آپ کے پاس سروس ميں ايک وقفہ ہے اور  WWLے ہيں۔ آپ کا کواليفائی رہت IPتک آپ بطور 
 کے طور پر واپس آتے ہيں۔  IPمستقبل ميں ايک 

 
 ميں سروس گهنڻوں ميں کون سی خدمات شامل ہيں؟ WWLميرے  .6

 ذاتی نگہداشت •
 ريليف نگہداشت •
 مہارتوں کے حصول کی تربيت •
 ريسپائٹ کيئر •

 
 ) پر الگو ہوتا ہے؟PTOيا ادا کرده وقت ( ،تربيت DSHS ،سفر کے وقت WWLکيا ميرا  .7

ميں شامل نہيں ہيں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کالئنٹ کے  WWLآپ کے  PTOاور  ،مطلوب تربيت DSHS ،نہيں۔ سفر کا وقت
ی کہ ہفتوں ميں ،تک کام کر سکتے ہيں جيسے ضرورت ہو WWLلئے کام کرتے ہوئے اپنے  مطلوبہ  آپ کے پاس ، ٰ               حت 

 ليں۔ PTOيا  ،منظور شده سفر کا وقت بهی ہے ،تربيت
 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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 ) ادائيگیOTاوورڻائم (
 کا شمار کيسے کيا جاتا ہے؟ OTميرے  .8

گهنڻوں تک کام  40آپ ايک کام کے ہفتے ميں  ،آپ کو تمام تر وقت کے لئے اپنی باقاعده اجرت کی ادائيگی کی جاتی ہے
گنا کی ادائيگی کی  1.5آپ کو اپنی باقاعده اجرت کے  ،سے زائد گهنڻے کام کيا 40کرتے ہيں۔  تمام تر وقت جب آپ نے 

 جاتی ہے۔  
IPOne  ادائيگی کا نظام آپ کو اپنے باقاعده اجرت پر ايک کام کے ہفتے ميں کام کے گهنڻوں کی پوری رقم کی ادائيگی کرتا

نرخ دکهاتا ہے۔ ½ نڻوں کے لئے بطور ايک اضافی گه OTکو  OTہے (جس کا بطور "مکمل شرح" حوالہ ديا جاتا ہے)۔  يہ 
 ان کل رقموں کو حتمی ادائيگی کے لئے شامل کيا جاتا ہے۔

    ً   مثال :  
 ہے۔   ہ/گهنڻ12گهنڻے کام کيا ہے اور آپ کا باقاعده ريٹ $ 45آپ نے ايک کام کے ہفتے ميں 

 آپ کی ادائيگی ہو گی:
 540ايک گهنڻہ (مکمل ريٹ) = $x $12 aگهنڻے  45   

U+ 5  گهنڻے اوور ڻائمx $6 $ = (آدها ريٹ)30 
 570$ = 30$+ 540$4کل     

کمائی کا  ،کو دکهايا جاتا ہے اور کمائی کے سيکشن ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔  اس مثال ميں OTادائيگی خالصہ تفصيل ميں 
 گهنڻے دکهائے گا۔ OT ،5ذاتی نگہداشت گهنڻے اور  45سيکشن 

 
 ادائيگی کی جائے گی؟ OT) کے لئے PTOيا پيڈ ڻائم آف ( ،مطلوب تربيت DSHS ،کيا مجهے سفر کے وقت .9

ادائيگی کی جائے گی اگر کل گهنڻے جو آپ نے ايک ايک کام  OTمطلوب تربيت کے لئے  DSHSآپ کو سفر کے وقت اور 
 ،گهنڻوں کو کام کيے جانيوالے گهنڻوں کے طور پر تصور نہيں کيا جاتا ہے PTOسے زائد ہيں۔   40 ،کے ہفتے ميں کام کيا

 ادائيگی کيلئے اہل نہيں ہيں۔ OTاس لئے وه 
 

IPS  گهنڻے کا  40کے لئے معلومات جو ايک مستقلWWL رکهتے ہيں 
 گهنڻے سے زائد کام کر سکتا ہوں؟ 40کيا ميں ايک کام کے ہفتہ ميں  .10

سے زائد  40سے زائد سروس گهنڻے کام نہيں کر سکتے ہيں ماسوائے جب تک آپ نے  40آپ ايک کام کے ہفتے ميں 
 سے ايک کالئنٹ مخصوص منظوری حاصل نہ کر لی ہو۔  DSHSگهنڻوں کے عارضی کام کے لئے 

 
 سے زياده کام کر سکتا ہوں اگر ميں کثير کالئنڻس کے ليے کام کرتا ہوں؟ WWLکيا ميں اپنے مستقل  .11

کے اندر تمام کالئنٹ سروس  WWLاپنے مستقل  ،نظر کہ آپ کتنے کالئنڻس کے لئے کام کرتے ہيں آپ کو اس سے قطع
تو آپ ان ميں سے ہر ايک کے ساته  ،گهنڻوں کا انتظام کرنا ہو گا۔  اگر آپ ايک سے زياده کالئنٹ کے لئے کام کرتے ہيں

 ،جب آپ اپنے تمام سروس گهنڻوں کو شامل کرتے ہيں ،تاکہ يقينی بنايا جا سکے کہ ،    ً                            الزما  اپنے وقت کی شيڈول بندی کريں
 سے زياده کام نہيں کرتے ہيں۔   WWLآپ اپنے مستقل 

 
مجهے کيا کرنا چاہئيے اگر کالئنٹ جس کے لئے ميں کام کرتا ہوں ميرے لئے ان گهنڻوں سے زياده گهنڻوں کی شيڈول  .12

 اب ہيں؟ميں دستي WWLبندی کرنا چاہتا ہے جتنے ميرے پاس ميرے مستقل 
ی  WWLوضاحت کريں کہ آپ کو آپ کے  •                                                              ٰ  سے زياده کام کرنے کی اجازت نہيں ہے اور ايسا کرنے کو اضافی دعو 

ی پر اضافی معلومات کے لئے #  ديکهيں 19                           ٰ                           تصور کيا جائے گا۔ اضافی دعو 
 سے زياده کام کرنے کا سبب بنيں۔ WWLاسائنمنڻس قبول نہ کريں جو آپ کے لئے آپ کے  •
 ک اضافی مہيا کار استعمال کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کريں۔    کالئنٹ کی اي •
کالئنٹ کی اس کے کيس مينيجر سے رابطہ کرنے کی حوصلہ افزائی کريں اگر کالئنٹ کو آپ کی حد کو سمجهنے ميں  •

 يا ايک اضافی فراہم کار تالش نہيں کر سکتا ہے۔ ،ايک مشکل وقت کا سامنا ہے
 مالحظہ کريں۔ 18پر # 3اضافی معلومات کے لئے صفحہ  ہنگامی اور فوری ضروريات پر •
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IPS  گهنڻے يا اس سے زياده کا ايک مستقل  40.25کے لئے معلومات جوWWL رکهتے ہيں 
 گهنڻے سے زائد کام کر سکتا ہوں؟ 40کيا ميں ايک کام کے ہفتہ ميں  .13

سے زياده ہے يا اگر آپ کا ايک  WWL، 40سے ايک تحريری اطالع موصول ہوئی ہے کہ آپ کا مستقل  DSHSاگر آپ کو 
 تو آپ اپنے نوڻس پر گهنڻوں کی تعداد تک کام کر سکتے ہيں۔   ،اضافہ منظور ہوا ہے WWLعارضی کالئنٹ مخصوص 

 چاہئيے؟اگر ميں ايک سے زياده کالئنڻس کے لئے کام کرتا ہوں تو مجهے کيا کرنا  .14
 کا جواب ديکهيں۔ 11براه مہربانی سوال #

 
سے  WWLمجه سے چاہتا ہے کہ ميں ايک ہفتہ ميں اپنے مستقل  ،کيا ہو گا اگر کالئنٹ جس کے لئے ميں کام کرتا ہوں .15

 زياده کام کرنے کے لئے اپنے گهنڻے مطابق بناؤں؟ 
 مام درست ہيں:آپ اپنے گهنڻے مطابق بنانے کے قابل ہو سکتے ہيں اگر درج ذيل ت

 کالئنٹ کو ايک ضرورت ہے؛ اور •
 اضافی گهنڻے کام کرنا کالئنٹ کے ماہانہ متعين گهنڻوں سے تجاوز نہيں کرے گا؛ اور •
ايک ہفتے ميں زياده کام کرنے کا نتيجہ مہينے کے دوسرے ہفتے ميں ضروری ديکه بهال کے بغير کالئنٹ کے  •

 رہنے کی صورت ميں نہيں نکلے گا؛ اور
ايک ہفتے ميں زياده کام کرنے کا نتيجہ آپ کے مہينے ميں زياده اوور ڻائم کام کی صورت ميں نہيں نکلے گا  •

 تک کام کيا ہو۔   WWLبنسبت جو آپ کرتے ہيں اگر آپ نے اس مہينے کے ہر ہفتہ اپنے 
 

اس وقت تک جب تک آپ  ،جيسے ضرورت ہو ،سے زياده ہو آپ اپنے اوقات کو مطابق بنا سکتے ہيں WWL، 40جب آپ کا 
ايک ماه ميں زائد اوور ڻائم کام نہيں کرتے ہيں بنسبت جو آپ عام طور پر کام کريں گے۔ ماہانہ اضافی گهنڻوں کی رقم کا 

گهنڻوں کو منہا کر کے اور اس مہينے ميں ہفتہ کی تعداد سے باقی کو ضرب دے کر کيا جاتا  40سے  WWLشمار آپ کے 
 ہے۔

U: مثال ً    
گهنڻے ہيں۔  ماہانہ اوور ڻائم کی رقم جو جوز کام کر سکتا ہے کا انحصار مہينہ ميں ہفتہ کی تعداد  WWL،  46جوز کے 

 پر ہے جب وه کام کر رہا ہوتا ہے۔ 
 x 5 = 30 6 = 40 – 46 ہفتے: 5شمار 

 x 4 = 24 6=40-6  ہفتے:4شمار  
 ،ر شيڈول پر کام کرنے کی ضرورتے ہےاسے مہينے کے دوران ايک لچکدا ،جس کيلئے جوز کام کرتا ہے ،کالئنٹ

ہفتوں  4يا  ،گهنڻے 30ہفتوں کے ساته مہينوں ميں اوور ڻائم کے  5جسے جوز اس وقت تک کر سکتا ہے جيسا کہ وه 
 گهنڻوں سے زياده کام نہيں کرتا ہے۔ 24کے ساته اوور ڻائم کے 

 
سے زياده کام کرنے کے لئے اپنے گهنڻوں کو مطابق بنا سکتے ہيں اگر کالئنٹ آپ جس کے لئے کام  WWLآپ بهی اپنے 

 Veteran Directed Homecare) يا ريڻيران ڈائريکڻڈ ہوم کيئر سروس (New Freedomکرتے ہيں اپنے نيو فريڈم (
Services بجڻس کے ساته اضافی گهنڻوں کی خريداری کر رہا ہے۔ ( 

 
مجهے کيا کرنا چاہئيے اگر کالئنٹ جس کے لئے ميں کام کرتا ہوں ميرے کل ماہانہ گهنڻوں سے زياده گهنڻوں کے کام کی  .16

 ميں دستياب ہيں؟ WWLشيڈول بندی کرنا چاہتا ہے جتنے ميرے پاس ميرے مستقل 
 کا جواب ديکهيں۔ 12براه مہربانی سوال #

 
 )CSWWLعارضی کالئنٹ مخصوص کام کے ہفتہ کی حد (

 کيا ہے؟ CSWWLعارضی  .17
کو بڑهانے کا کہہ سکتا ہے جس دوران  WWLکو عارضی طور پر آپ کے  DSHSکالئنٹ آپ جس کے لئے کام کرتے ہيں 

ايک تحريری منظوری يا انکار  DSHSوه اپنی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے اضافی فراہم کار تالش کر رہا ہوتا ہے۔  
نوڻس آپ کو تاريخ کے بارے ميں بتائے گا جب  ،کے ساته ميل کے ذريعے آپ کو جواب دے گا۔  اگر منظوری دی جاتی ہے

سے منظوری شروع اور ختم ہوتی ہے اور منظور شده گهنڻوں کی تعداد۔  کالئنٹ آپ جس کے لئے کام کرتے ہيں بهی ايک 
ايک عارضی  DSHSدرخواست جانا جاتا ہے۔   CSWWLدرخواست/تحريری اعالميہ بطور ايک  کاپی حاصل کرے گا۔ يہ

WWL کی منظوری نہيں دے گا جو کالئنٹ کے متعين ماہانہ گهنڻوں سے تجاوز کرتی ہے۔ 
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 ناگہانی ضروريات
ميں اپنے تمام گهنڻوں کے لئے کام کر چکا ہوں ليکن کالئنٹ کو ايک ہنگامی  WWLمجهے کيا کرنا چاہئيے اگر ميں اپنے  .18

                                                                           ً                   اور فوری ضرورت ہے اور مجهے کالئنٹ کی صحت يا تحفظ ميں معاونت کرنے کے لئے الزما  کام کو جاری رکهنا 
 چاہئيے؟
 کالئنٹ کے ساته رہيں جب تک صورت حال محفوظ اور مستحکم نہ ہو جائے۔ •
سے  1-1-9رت حال ہو جس کے لئے کسی ہنگامی طبی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ايک ہنگامی صو •

 رابطہ کريں۔
 اپنے کام کو اتنی جلدی ختم کر ديں جتنا جلد ايسا کرنا محفوظ ہو۔ •
 صورتحال کی وضاحت کرنے کے لئے اگلے کاروباری دن پر کيس مينيجر سے رابطہ کريں۔ •

 
ی اضافی     ٰ       دعو 

ی اضافی کيا ہے؟ .19     ٰ               دعو 
ی اضافی اس وقت واقع ہوتا ہے جب:       ٰ                                 دعو 

 جس کی نسبت آپ فراہم کرنے کے مجاز ہيں؛ يا ،آپ ايک ماه ميں زياده سروس گهنتوں تک کام کرتے ہيں •
 کی طرف سے منظوری نہيں دی گئی تهی؛ يا DSHSپر آپ کے کام کے گهنڻے جن کی  WWLآپ کے  •
ی کرتے ہيں •  جو آپ کو ايک کام کے ہفتے ميں فراہم کيے جاتے ہيں۔                                     ٰ          آپ اس سے زياده سفر کے وقت کے لئے دعو 

 
 ايک کنڻريکٹ ايکشن کيا ہے؟ .20

کے ذريعہ بهيجا گيا ايک نوڻس ہے۔  نوڻس آپ کو مطلع کرتا ہے کہ آپ نے اپنے منظور شده  DSHSايک کنڻريکٹ ايکشن 
 دی گئی تهی۔بنسبت جس کی آپ کے لئے منظوری  ،اوور ڻائم سروس اوقات کار سے زياده کام کيا ہے

 
 پر يا سفر کے وقت کی حد سے زائد کام کرتا ہوں تو کيا ہوتا ہے؟     WWLاگر ميں اپنے  .21

ی اضافی کرتے ہيں • سے معلومات  DSHSآپ کو ايک تحريری کنڻريکٹ ايکشن نوڻس اور  ،                ٰ                ہر بار جب آپ دعو 
جو آپ کو غير منظور شده اوور ڻائم سے زائد کام نہ کرنے کی اہميت بتائے گی۔  نوڻس کو  ،وصول ہو گی

 کالئنٹ(س) کو بهی بهيجا جائے گا جس کے لئے آپ کام کرتے ہيں اور ان کے نمائندوں کو بهی۔
ی اضافی کے تيسرے موقع پر • يگی حاصل دنوں کے لئے ادائ 90آپ کے معاہده کو ختم کيا جا سکتا ہے يا آپ  ،   ٰ                        دعو 

تو آپ کو ايک نيا معاہده کرنے کے اہل  ،کرنے کے لئے نااہل ہو سکتے ہيں۔  اگر آپ کا معاہده ختم کر ديا جاتا ہے
 دن تک انتظار کرنا چاہيے۔  90                 ً ہونے سے پہلے الزما  

 DSHS تو ،اگر آپ نماياں طور پر يا بار بار اپنے کام کے ہفتے يا سفر کے وقت کی حدود سے متجاوز کرتے ہيں •
پہلے سے طے شده طور پر آپ کا کنڻريکٹ ختم کر سکتا ہے اور آپ کے ساته دوباره کنڻريکٹ کرنے سے انکار 

 کر سکتا ہے۔ 
 

 کنڻريکٹ ايکشن ميری فائل پر کتنی مدت تک موجود رہے گا؟ .22
کنڻريکٹ  ،عدماه کے ب 12ماه کے لئے کهال موجود رہے گا۔   12کنڻريکٹ ايکشن نوڻس کی تاريخ سے  ،ہر کنڻريکٹ

 کارروائی کو بند کر ديا جاتا ہے۔  
 

 ميں کنڻريکٹ افعال سے کيسے بچ سکتا ہوں؟ .23
 ہميشہ پيشگی ميں اپنے کام کے شيڈول کی منصوبہ بندی کريں اور اس پر لکه ليں۔ •
اگر کالئنٹ کی ضروريات تبديل ہو جاتی ہيں اور آپ کو ايک مختلف شيڈول ميں کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کے  •

WWL تو فوری طور پر کالئنٹ کے کيس مينيجر سے رابطہ کريں۔  ،کو متاثر کرتا ہے 
اسے ايک کاغذ کے کيلنڈر پر  ،کام کيے جانے والے وقت کو ريکارڈ کريں ،اپنے کام کرنے کے بعد ہر روز •

اندر ره رہے کے  WWLريکارڈ کرنا بهی مددگار ہو سکتا ہے۔  يقينی بنانے کے لئے اکثر پڑتال کريں کہ آپ اپنے 
 ہيں۔

• DSHS  کے پاس آپ کی مدد کرنے کے لئے وسائل موجود ہيں اور آپ کا آجر/کالئنٹ آپ کےWWL  کے اندر
 يہ وسائل کے بارے ميں مزيد معلوم کرتا ہے۔رہنے کے لئے آپ کے شيڈول کے انتظام 

www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT پر دستياب ہيں۔ 
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