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Quick Tips iti Overtime ken Work Week Limit para kadagiti Individual Provider 
Ti work week ket: 
• 12:00 a.m. ti Domingo (tengga ti rabii) agingga iti 11:59 p.m. Ti Sabado
• Mabalin nga i-cross ti work week dagiti tiempo ti panagsuweldo.
• Mabalin nga i-cross ti work week dagiti bulbulan.

Saan ka a makaawat iti aksyon ti kontrata para iti panagtrabaho iti labes ti work week limit para iti: 

• Kasapulan a panagsanay ti DSHS
• Naaprubaran nga oras ti Panagbiyahe
• Administratibo nga oras
• Nabayadan a Time Off (PTO)

Kasano a maliklikak dagiti aksyon ti kontrata?

• Kanayon a planoem ti iskedyul ti panagtrabahom ken isurat daytoy sakbay a mangrugi ti work week.

• No agbaliw ti kasapulan ti kliyente ken nasken nga agtrabahoka iti sabali nga iskedyul a makaapekto
iti work weeek limit mo, makiuman a sigud iti mangimatmaton iti kaso ti kliyentem.

• Isurat ti oras ti panagtrabahom iti tiemsheet mo tunggal malpas ka nga agtrabaho iti inaldaw, mabalin
pay a makatulong nga isurat daytoy iti kalendaryo a papel.  Kanayon mo a rebisaren tapno
masiguradom nga addaka iti uneg ti work week limit mo.

• Adda dagiti wagas ti DSHS a makatulong kenka ken iti employer/kliyentem a maamoan ti ad-adu
panggep iti panangmanehar iti iskedyul mo tapno agtalinaedka iti work week limit mo.  Masarakan
dagitoy a wagas iti www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Kasano kabayag nga agtalinaed dagiti aksyon ti kontrata iti contract file ko? 

• Tunggal maysa nga aksyon ti kontrata ket agtalinaed iti file mo iti 12 a bulan manipud iti petsa iti
ngato ti abiso ti aksyon ti kontrata.  Kalpasan ti 12 a bulan, mairikep ti aksyon ti kontrata.

Ti bulan a nadakamat kadagiti aksyon ti kontrata wenno naawat nga surat ket bulan ti 
panagbayad: 

• No ibaga ti surat “dagiti oras a nabayadan iti bulan ti Abril,” mabalin a karaman dagiti oras a
nagtrabaho dagiti oras a nagtrabaho iti bulan sakbay ti (Marso).

• Makiuman iti mangimatmaton iti kaso no adda salsaludsodmo panggep iti bulan a sobra a na-claim
mo.

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



