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 انفرادی فراہم کنندگان کے لئے اوور ڻائم اور کام کے ہفتہ کی حد پر فوری تجاویز
 ایک کام کا ہفتہ ہے:

 بجے دن 11:59سے ہفتہ  )بجے دن (آدھی رات 12:00اتوار بوقت  •
 ایک کام کا ہفتہ ادائیگی سے مدت سے زائد ہو سکتا ہے۔ •
 ایک کام کا ہفتہ مہینے سے زائد ہو سکتا ہے۔ •

 آپ کو اپنے کام کے ہفتہ کی حد سے زیاده کام کرنے کے لئے معاہداتی کارروائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا:

 تربیت DSHSمطلوبہ  •
 منظور شده سفر کا وقت •
 انتظامی وقت  •
 )PTOادائیگی شده چھڻی کا وقت ( •

 میں کنڻریکٹ افعال سے کیسے بچ سکتا ہوں؟

 ہمیشہ ہفتہ کا آغاز ہونے سے پہلے اپنے کام کے شیڈول کی منصوبہ بندی کریں اور اس کو لکھ لیں۔ •

م کے ہفتہ کی حد کو اگر کالئنٹ کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایک مختلف شیڈول میں کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کے کا •
 متاثر کرتا ہے، تو فوری طور پر کالئنٹ کے کیس مینیجر سے رابطہ کریں۔ 

اپنے کام کرنے کے بعد ہر روز، کام کیے جانے والے وقت کو ریکارڈ کریں، اسے ایک کاغذ کے کیلنڈر پر ریکارڈ کرنا بھی مددگار ہو  •
 اپنے کام کے ہفتہ کی حد کے اندر ره رہے ہیں۔سکتا ہے۔  یقینی بنانے کے لئے اکثر پڑتال کریں کہ آپ 

• DSHS  کے پاس آپ کی مدد کرنے کے لئے وسائل موجود ہیں اور آپ کا آجر/کالئنٹ آپ کے کام کے ہفتہ کی حد کے اندر رہنے کے
  پر دستیاب ہیں۔ www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT لئے آپ کے شیڈول کے انتظام کے بارے میں مزید معلوم کرتا ہے۔  یہ وسائل

 کنڻریکٹ ایکشن میری فائل پر کتنی مدت تک موجود رہے گا؟

ماه کے  12ماه کے لئے آپ کی فائل پر موجود رہے گا۔   12ہر کنڻریکٹ ایکشن، کنڻریکٹ ایکشن نوڻس کی تاریخ پر موجود تاریخ سے  •
 بعد، کنڻریکٹ کارروائی کو بند کر دیا جاتا ہے۔

 معاہداتی کارروائی میں شناخت کرده یا وصول کرده خط کا مہینہ، ادائیگی کا مہینہ ہے.

کے مہینے میں کام کیے  )اگر خط میں "اپریل کے مہینے میں ادا کرده گھنڻوں کے لئے" لکھا ہوا ہے تو کام کرده گھنڻوں میں پہلے (مارچ •
 جانےوالے گھنڻے شامل ہو سکتے ہیں۔

 اگر آپ اضافی گھنڻوں کا دعٰوی کیے جانے والے مہینے کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کیس مینیجر سے رابطہ کریں۔ •

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



