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 دھندگان شخصیراھنمای سریع در مورد اضافھ کار و محدودیت ھفتھ کاری ارائھ
 تعریف ھفتھ کاری:

 ب.ظ است. 11:59شب) تا شنبھ ساعت ق.ظ (نیمھ 12:00یکشنبھ از ساعت  •

 ھای پرداخت تالقی داشتھ باشد.تواند با دورهھفتھ کاری می •

 ھا تالقی داشتھ باشد.تواند با ماهھفتھ کاری می •

 موارد، اقداماتی در قرارداد شما ایجاد نخواھد شد:ھنگام کار کردن بیش از محدودیت ھفتھ کاری خود در این 

 مورد نیاز DSHSآموزش  •
 زمان مسافرت تأیید شده •
 زمان اداری •
 )PTOمرخصی با حقوق (  •

 توانم از اعمال اقداماتی در قرارداد جلوگیری کنم؟چگونھ می

 نمایید.ھمواره برنامھ کاری خود را پیش از شروع ھفتھ کاری تنظیم کنید و آن را یادداشت  •

گذارد، در اگر نیازھای مشتری تغییر کرد و الزم بود در برنامھ زمانی متفاوتی کار کنید کھ بر روی محدودیت ھفتھ کاری شما تأثیر می •
 ترین زمان ممکن با مدیر پرونده مشتری تماس بگیرید.سریع

تواند مفید باشد. این زمان کار خود را پس از ھر روز کاری روی برگھ زمانی خود یادداشت کنید، یادداشت آن بر روی تقویم کاغذی نیز می  •
 برنامھ کاری را بھ صورت مرتب بررسی کنید تا مطمئن شوید در محدوده ھفتھ کاری خود قرار دارید.

• DSHS ما/مشتری شماست تا از این طریق اطالعات بیشتری در مورد مدیریت برنامھ خود انجام دارای منابعی برای کمک بھ شما و کارفر
توانید بھ این منابع می www.dshs.wa.gov/altsa/IPOTدھید و بدین طریق محدودیت ھفتھ کاری خود را رعایت نمایید. از طریق لینک 

ا کنید. دسترسی پید

 مانند؟اقدامات در قرارداد تا چھ مدت در پرونده قرارداد من می

ماه بستھ  12ماند. اقدام قراردادی پس از ماه از تاریخ اطالعیھ اقدام در قرارداد در پرونده شما باقی می 12ھر اقدامی در قرارداد بھ مدت  •
 شود.می

 ده، ھمان ماه پرداخت است:ششده در اقدام در قرارداد یا نامھ دریافتماه مشخص

 تواند شامل ساعات کاری کار شده در ماه قبلی (مارس) باشد.، ساعات کاری می»شده در ماه آوریلبرای ساعات پرداخت«اگر نامھ بیان کند  •

 توانید با مدیر پرونده تماس بگیرید.اگر در مورد ماھی کھ اضافھ کار شما مطالبھ شده است سؤالی دارید می•

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



