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Kadali nga Pagpabalo sa Sobra nga oras sa pag-obra kag Dulunan sang Semana sa Pag-
obra para sa Indibidwal nga mga Taghatag 

Ang semana sa pag-obra amo ang: 
• Domingo sa 12:00 a.m. (tunga-tunga sa kagab-ihon) asta Sabado sa 11:59 p.m.
• Ang semana sa pag-obra pwede magtabok sa mga tinion sang pagbayad.
• Ang semana sa pag-obra pwede magtabok sa mga binulan.

Indi ka makabaton sang mga aksyon sa kontrata para sa pag-obra nga masobra sa imo dulunan sang 
semana sa pag-obra para sa: 
• Ginakinahanglan nga DSHS nga paghanas
• Aprubado nga Tion sa Pagbiyahe
• Administratibo nga Tion
• May Bayad nga Wala sang Obra (BWO)
Paano ako makalikaw sa mga aksyon sa kontrata?
• Permi planuhan ang imo talana sa pag-obra antes magsugod ang semana sa pag-obra kag ilista ini.
• Kon ang kinahanglan sang kliyente magbag-o kag kinahanglan mo mag-obra sa lain nga talana nga maka-

apekto sa imo dulunan sa semana sang pag-obra, makig-angot sa tagdumala sang kaso sang kliyente gilayon.
• Irekord ang imo oras sa pag-obra sa imo timesheet pagkatapos ang kada adlaw nga ikaw nag-obra, mahimo

man makabulig nga irekord ini sa papel nga kalendaryo. Permi lantawon agud seguruhon nga nagatinir ka sa
sulod sang imo dulunan sang semana sa pag-obra.

• Ang DSHS may mga resources nga ara agud magbulig sa imo kag sa imo employer/kliyente nga maghibalo pa
gid parte sa pagdumala sang imo talana agud magtinir sa sulod sang imo dulunan sang semana sa pag-obra.
Ang ini nga mga resources pwede makita sa www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Ano kalawig ang mga aksyon sa kontrata magtinir sa akon nga file sang kontrata? 
• Kada aksyon sa kontrata magatinir sa imo file sa 12 ka bulan halin sa petsa sa ibabaw sa pahibalo sa aksyon

sa kontrata. Pagkatapos sang 12 ka bulan, ang aksyon sa kontrata masira.
Ang bulan nga ginpakilala sa mga aksyon sa kontrata ukon sulat nga nabaton amo ang bulan sang 
pagbayad: 
• Kon ang sulat nagahambal nga “para sa mga oras nga ginbayaran sa bulan sang Abril,” ang mga oras nga gin-

obrahan mahimo galakip sang mga oras nga gin-obrahan sa bulan antes sina (Marso).
• Makig-angot sa tagdumala sang kaso kon may ara ka sang mga pamangkot parte sa bulan nga sobra ka sa

pagbaton.

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



