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ਿਨਜੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਝਾਅ 

ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤ� ਹੈ: 

• ਐਤਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ 12:00 ਵਜੇ (ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਤ� ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਰਾਤ� 11:59 ਵਜੇ।
• ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿਮਆਦ� ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੀਨ�  ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ  ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ  ਂਨਹ� ਿਮਲਣਗੀਆਂ: 
• DSHS ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ

• ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮ�

• ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਸਮ�

• ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ (PTO)

ਮ� ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ  ਂਨੂੰ  ਿਕਵ� ਟਾਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
• ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖੋ।

• ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ,

ਤ� ਫ਼ੌਰਨ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਸਮ� ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮ� ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ DSHS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ/ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸ�ੋਤ https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ  ਂਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੀਆਂ?
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਸਭ ਤ� �ਪਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ 12

ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਮਹੀਨਾ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਠੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ: 
• ਜ ੇਿਚੱਠੀ ਿਵਚ “ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ” ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ�

(ਮਾਰਚ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਉਸ ਮਹੀਨ� , ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਵਾਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

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



