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Àwọn Ọ̀rọ̀ Ìrànlọ́wọ́ Níwọ̀nba lórí Àfikún Iṣẹ́ àti Òdíwọ̀n Iṣẹ́ Ọ̀sẹ̀ fún Àwọn Olùpèsè 
Ẹnìkọ̀ọ̀kan

Iṣẹ́ ọ̀sẹ̀: 
• Ọjọ́ Àìkú ní aago 12 àárọ̀ (òru) sí Ọjọ́ Àbámẹ́ta ní aago 11:59 alẹ́
• Iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan le tó ọ̀pọ̀ ìgbà ìsánwó.
• Iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan le tó ọ̀pọ̀ oṣù.

O kò ní gba àwọn ìgbésẹ̀ àdéhùn fún ṣíṣe iṣẹ́ ju òdíwọ̀n iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ rẹ lọ fún: 

• Ìkẹ́kọ̀ọ́ DSHS tó nílò
• Àkókò Ìrìn-àjò Tí A Gbàláyè
• Àkókò Iṣẹ́ Ìṣàkóso
• Àkósò Àdáni (PTO)

Báwo ni mo ti le dènà àwọn ìgbésẹ̀ àdéhùn? 

• Nígbà gbogbo máa pinnu ètò iṣẹ́ rẹ kí iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ kí o sì kọọ́ sílẹ̀.

• Tí àwọn ìní oníbàárà bá yípadà tí o sì ní láti ṣe iṣẹ́ míràn tó nípa lórí òdíwọ̀n iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ rẹ, kàn sí
adarí ẹjọ́ oníbàárà lójú ẹsẹ̀.

• Kọ àkókò iṣẹ́ rẹ sílẹ̀ sórí ìwé àkókó lẹ́yìn iṣẹ́ ojojúmọ́, ó le ṣèrànwọ́ láti tún kọọ́ sílẹ̀ lórí kàlẹ́ndà
onípépà. Máa ṣàyẹ̀wò nígbà gbogbo láti ṣàrídájú wípé o ń wà láàrín òdíwọ̀n iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ rẹ.

• DSHS ní àwọn ohun àmúlò nílẹ̀ láti ràn ọ́ lọ́wọ́ àti agbani-síṣẹ́/oníbàárà rẹ láti kọ́ síi nípa
ṣíṣàkóso ìṣètò rẹ láti le wà láàrín òdíwọ̀n iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ rẹ. Àwọn ohun àmúlò wọ̀nyí wà nílẹ̀ ní
www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Fún ìgbà wo ní àwọn ìgbésẹ̀ àdéhùn yóò fi wà nínú fáìlì àdéhùn mi? 

• Ìgbésẹ́ àdéhùn kọ̀ọ̀kan yóò wà nínú fáìlì rẹ fún oṣù 12 láti déètì tó wà lórí àkíyèsí ìgbésẹ̀ àdéhùn
náà. Lẹ́yìn oṣù 12, a ó mú àdéhùn ìgbésẹ̀ náà dópin.

Oṣù tí a tọ́ka sí nínú àwọn ìgbésẹ̀ àdéhùn tàbí ìwé tí o gbà jẹ́ oṣù ìsanwó: 

• Tí ìwé náà bá sọ "fún àwọn wákàtí tí a sanwó fún nínú Oṣù kẹẹ̀rin," àwọn wákàtí tí o fi ṣiṣẹ́ le
pẹ̀lú àwọn wákàtí tí o fi ṣiṣẹ́ ṣáájú oṣù tó kọjá (Oṣù kẹẹ̀ta).

• Kàn sí adarí ẹjọ́ náà tí o bá ní ìbéèrè nípa oṣù tí o bèrè àpọ̀jù.

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



