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ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در ﻣﻧزل )(IHSS
ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری و ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎن ﺳﻔر اراﺋﮫدھﻧده

ﻧﺎم اراﺋﮫدھﻧده:

)ﺗوﺳط اراﺋﮫدھﻧدهای ﺗﮑﻣﯾل ﺷود ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز را ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد(

ﺷﻣﺎره اراﺋﮫدھﻧده:

ﺑﺧش  .Aﺟدول ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری
اﻟزاﻣﺎت اراﺋﮫدھﻧده:
• ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ )ﻗﺎﻧون رﻓﺎه و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺧش  (12300.4اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IHSSو ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ﺷﺧﺻﯽ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ ) (WPCSرا ﻣﺣدود ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ
ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﺷﺧﺻﯽ را در ھﻔﺗﮫ ﺑرای اراﺋﮫ  IHSSو  WPCSاﻧﺟﺎم دھﻧد .اراﺋﮫدھﻧدهای ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧدﯾن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾش
از  66ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﭘردازد.
• ﺣداﮐﺛر ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری زﻣﺎن ﺳﻔر را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽﺷود ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺧش  Bاﯾن ﻓرم ﺷرح داده ﺷده اﺳت .ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری در روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  12:00ﺻﺑﺢ
)ﻧﯾﻣﮫ ﺷب( ﺷروع ﻣﯽﺷود و در ﺳﺎﻋت  11:59ﺑﻌدازظﮭر ﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
• درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎھﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻘدار ﻣﻌﯾﻧﯽ از اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﺑﻼﻏﯾﮫای درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ھر ﯾﮏ از درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫطور ھﻔﺗﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد .ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎز ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑرای آن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﯾش از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎز
ھﻔﺗﮕﯽ ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑرای وی ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺎﻋتھﺎی ﻣﺟﺎز ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻋث ﺷود اراﺋﮫدھﻧده ﺗﻌداد
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﻣول ﺧود در ﻣﺎه ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﺑﭘردازد ﯾﺎ ﺑﯾش از  40ﺳﺎﻋت در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑرای او ﮐﺎر ﮐﻧد )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﯾزان  40ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﮐﻣﺗر در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری اﺳت( ﺑﺎﯾد از ﺑﺧش ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.
• ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫدھﻧده ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
 oﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋتھﺎی ﮐﺎری ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺗﻣﺎم درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﯾش از 66
ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﻧﺑﺎﺷد.
 oﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎریﺗﺎن ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﯾش از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎز ھﻔﺗﮕﯽ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺳﺎﻋتھﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد.
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 oاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮑﯽ از درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎز ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻘدار ﻣﺟﺎز ﻣﻌﻣول ﺑراﯾش ﮐﺎر
ﮐﻧﯾد ،در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌدی ﮐﻣﺗر ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﺎﻋت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎز وی ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ در ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗر
از ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول ﻧﺷود.
• اﮔر ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑراﺳﺎس آن ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از روشھﺎی زﯾر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺧود ﺗﺧﻠف ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺗﺧﻠف درﯾﺎﻓت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد:
ﺑدون ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺧش ﺑﯾش از  40ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﯾزان  40ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﮐﻣﺗر
در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری اﺳت؛
در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺳﺎﻋتھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺟﺎز وی ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺧش را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﺎﻋث ﺷوﯾد
ﮐﮫ از اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﻣول ﺧود در ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﮐﻧﯾد؛
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭼﻧدﯾن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﮐرده و ﺑﯾش از  66ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﯾد؛ ﻣدﻋﯽ ﺑﯾش از ھﻔت ﺳﺎﻋت زﻣﺎن ﺳﻔر ھﺳﺗﯾد
)ﺑﮫ ﺑﺧش  Bاﯾن ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد(.
• اﮔر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﺗﺧﻠف ﮐﻧﯾد ،ﻣوارد زﯾر را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد:
• ﺷﻣﺎ و درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدهﺗﺎن ﯾﮏ اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺗﺧﻠف را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوق ﺗﺟدﯾد ﻧظر درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
اوﻟﯾن ﺗﺧﻠف

دوﻣﯾن ﺗﺧﻠف

• درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده)ھﺎی( ﺷﻣﺎ اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺗﺧﻠف را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد ،و ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب دارﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دوره آﻣوزﺷﯽ ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫای را در
ﻣورد ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری و ﻣﺣدودﯾتھﺎی زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑﮕذراﻧﯾد .اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود آﻣوزش را ﺑﮕذراﻧﯾد ،دوﻣﯾن ﺗﺧﻠف ﺑراﯾﺗﺎن در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود
• اﮔر ظرف  14روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود آﻣوزش ﻣذﮐور را ﻧﮕذراﻧﯾد ،اﺑﻼﻏﯾﮫ دوﻣﯾن ﺗﺧﻠف ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺣﻘوق ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑراﯾﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺷد.

ﺳوﻣﯾن ﺗﺧﻠف

• ﺷﻣﺎ و درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدهﺗﺎن اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺳوﻣﯾن ﺗﺧﻠف را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوق ﺗﺟدﯾد ﻧظر درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
• وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان اراﺋﮫدھﻧده  IHSSﻧزد ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IHSSﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ درﺧواھد آﻣد.

ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺗﺧﻠف

• ﺷﻣﺎ و درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدهﺗﺎن اﺑﻼﻏﯾﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺗﺧﻠف را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوق ﺗﺟدﯾد ﻧظر درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
• وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان اراﺋﮫدھﻧده  IHSSﻧزد ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IHSSﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺳﺦ ﺧواھد ﺷد.
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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ :ﺑﺎﯾد ﺟدول زﯾر را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد زﯾرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺧود را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ھﻣﮫ
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد را ﺷﺎﻣل ﺷود و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  66ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﺷد .ﺣداﮐﺛر ﺳﺎﻋﺎت ھﻔﺗﮕﯽ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ در "اطﻼﻋﯾﮫ
اراﺋﮫدھﻧده درﺧﺻوص ﺳﺎﻋﺎت و ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده" )ﻓرم  (SOC 2271ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺧواھد ﺷد.
 .1در ﺳﺗون  ،Aﻧﺎم ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدهای را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز  IHSSرا ﺑﮫ وی اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .2در ﺳﺗون  ،Bﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ذﮐر ﺷده در ﺳﺗون  Aرا ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .3در ﺳﺗون  ،Bآدرس ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ذﮐر ﺷده در ﺳﺗون  Aرا ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .4در ﺳﺗون  ،Dﺗﻌداد ﮐل ﺳﺎﻋت در روز )ﺑرای ھر روز از ھﻔﺗﮫ( ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺻد ﮐﺎر ﮐردن دارﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز  IHSSﺑرای ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده
ذﮐر ﺷده در ﺳﺗون  Aﺑﭘردازﯾد را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .5در ﺳﺗون  ،Eﺗﻌداد ﮐل ﺳﺎﻋﺎت ھر روز در ﺳﺗون  Dرا ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺻد ﮐﺎر ﮐردن دارﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز  IHSSﺑرای ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ذﮐر ﺷده
در ﺳﺗون  Aﺑﭘردازﯾد را ﺟﻣﻊ ﺑزﻧﯾد و ﺟﻣﻊ ﮐل ﺳﺎﻋت ھﻔﺗﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده را در ﺳﺗون  Eﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .6در ﭘﺎﯾﯾن ﺳﺗون  ،Eﺟﻣﻊ ﮐل ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺻد ﮐﺎر ﮐردن دارﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز  IHSSﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧود در ھر ھﻔﺗﮫ
ﺑﭘردازﯾد را ﺟﻣﻊ ﺑزﻧﯾد.
A
ﻧﺎم درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده

B

C

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ

دوﺷﻧﺑﮫ

ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﮫ

ﺟﻣﻌﮫ

ﺷﮭر

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

D
ﺗﻌداد ﮐل ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم ﯾﺎ
ﻗﺻد دارم ﮐﺎر ﮐﻧم
ﺗﻌداد ﮐل
ﺳﺎﻋﺎت
ﺷﻧﺑﮫ

ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده آدرس درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده
آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن

E

ﺗﻌداد ﮐل ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم ﯾﺎ ﻗﺻد دارم ﮐﺎر ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ھﻣﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﭘردازم:
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ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
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ﺷﻣﺎره اراﺋﮫدھﻧده

ﺑﺧش  .Bزﻣﺎن ﺳﻔر

اﻟزاﻣﺎت اراﺋﮫدھﻧده:
• اﮔر از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده دﯾﮕری در ھﻣﺎن روز ﮐﺎری ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت  IHSSﺑﮫ ھر دو درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﭘردازﯾد ،ھزﯾﻧﮫ
زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ اﯾن زﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾش از ھﻔت ﺳﺎﻋت در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻔت ﺳﺎﻋت ﻋﻼوه ﺑر  66ﺳﺎﻋت اﺳت.
• ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑدون ﺗوﻗف از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده دﯾﮕر ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺗوﻗف
ﮐوﺗﺎھﯽ در ﻣﺳﯾر رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده دوم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧظﯾر ﭘر ﮐردن ﺑﺎک ﺑﻧزﯾن در ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ،ھﻧوز ھم اﯾن طور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫطور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد ،ﻓﻘط ھزﯾﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﻔر
ﺑدون ﺗوﻗف ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن دو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺧدﻣﺎت در آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷود ﺑﮫ طول ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد.
• اﮔر ﻣﺟﻣوع ﺑرآورد زﻣﺎن ﺳﻔر ھﻔﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﯾش از ھﻔت ﺳﺎﻋت اﺳت ،ﻻزم اﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ﺧود را طوری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺳﻔرﺗﺎن ﮐﻣﺗر از ھﻔت ﺳﺎﻋت
ﺷود.
آﯾﺎ در ﯾﮏ روز ﻗﺻد ﺳﻔر از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز ﻣﯽﭘردازﯾد ﺑﮫ ﻣﮑﺎن دﯾﮕری را دارﯾد ﮐﮫ در ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎز را ﺑﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده دﯾﮕری اراﺋﮫ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد؟
 ﺧﯾر
 ﺑﻠﮫ
ً
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺧﯾر اﺳت ،ﻧﯾﺳت ﺑﺧش  Bرا ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش  Cﺑروﯾد.
ﺑﺧش  Bدﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ :ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺧش را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد زﯾرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد زﻣﺎن ﺳﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ ازای آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﻣوع زﻣﺎن ﺳﻔر ھﻔﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﯾش از  7ﺳﺎﻋت ﻧﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺳﻔر ﻣﯽﭘردازﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻣدرک زﻣﺎن و ﻣﺳﺎﻓت ﭘﯾﻣوده ﺷده را
اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
 .1در ﺳﺗون  Aدر زﯾر ،ﻧﺎم درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده)ھﺎﯾﯽ( ﮐﮫ از ﻣﮑﺎن آﻧﮭﺎ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .2در ﺳﺗون  Bدر زﯾر ،ﻧﺎم درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده)ھﺎﯾﯽ( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن آﻧﮭﺎ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
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ﺷﻣﺎره اراﺋﮫدھﻧده

 .3در ﺳﺗون  Cدر زﯾر ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﭼﻘدر )ﭼﻧد ﻣﺎﯾل( طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﻌدی ﺑروﯾد.
 .4در ﺳﺗون  Dدر زﯾر ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺣدودا ً ﭼﻘدر )ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ( طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﻌدی ﺑروﯾد.
 .5در ﺳﺗون  Eدر زﯾر ﺑﻧوﯾﺳﯾد در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﭼﻧد روز ﻗﺻد ﺳﻔر از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده دﯾﮕری را در ھﻣﺎن روز دارﯾد.
 .6در ﺳﺗون  ،Fﻣﻘدار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرآورد ﻣﯽﮐﻧﯾد طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣﺣل ﯾﮏ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑﻌدی ﺳﻔر ﮐﻧﯾد )ﺳﺗون  (Dرا در
ﺗﻌداد روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﮑﺎنھﺎی درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد )ﺳﺗون  (Eﺿرب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﮐل زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑﯾن ﻣﮑﺎن دو درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده )ﺳﺗون  Aو
 (Bﻣﺷﺧص ﮔردد.
 .7ھﻣﮫ زﻣﺎنھﺎی ذﮐر ﺷده در ﺳطرھﺎی ﺳﺗون  Fرا ﺟﻣﻊ ﺑزﻧﯾد و ﺟﻣﻊ آﻧﮭﺎ را در ﭘﺎﯾﯾن ﺳﺗون  Fﺑﻧوﯾﺳﯾد.
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ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ

اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ

ﺷﻣﺎره اراﺋﮫدھﻧده

ﺑﺧش  .Bزﻣﺎن ﺳﻔر
A
ﻧدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺳﻔر ﺧواھﯾد ﮐرد

از

B

ﺑﮫ

F
E
D
C
ﺑرآورد ﻣﺟﻣوع زﻣﺎن ﺳﻔر
ﺗﻌداد روزی ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺑرآورد زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑﯾن
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن
ﺑﯾن ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻣﮑﺎنھﺎی درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻣﮑﺎنھﺎی
در ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﺳﻔر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ھر ھﻔﺗﮫ
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﮐﺎری )ﺳﺗون  Dﺿرﺑدر
ﻣﯽﮐﻧﯾد
)ﺑرﺣﺳب دﻗﯾﻘﮫ(
)ﺑرﺣﺳب ﻣﺎﯾل(
ﺳﺗون (E

ﻣﺟﻣوع ﺑرآورد زﻣﺎن ﺳﻔر ھر ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری:
ﺑﯾن ﻣﮑﺎنھﺎی درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
 ﺧودرو*

 ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ

 ﺳﺎﯾر )ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد(:

* اﮔر ﺑرای ﺳﻔر ﺑﯾن ﻣﮑﺎنھﺎی درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودﺗﺎن راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ و ﻣدرک ﺑﯾﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺧودروی ﺷﻣﺎ ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﻣدرک ﺑﯾﻣﮫ ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﺧودروی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺟﺎز ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧودروی
ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت  IHSSﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺑﺎﯾد ﺷﮑل دﯾﮕری از ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻗﺻد دارﯾد ﺧودﺗﺎن راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻔﯽ در وﺿﻌﯾت ﺣﻖ ﻗﺎﻧو ﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧودروﯾﺗﺎن رخ دھد )ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﯾﻣﮫ ﺧودرو ،ﯾﺎ ﺛﺑت ﺧودرو ﻣﻧﻘﺿﯽ
ﺷود ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﻌﺗﺑر ﻧﺑﺎﺷد( ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺧش اطﻼع دھﯾد و ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺗﻔﺎوت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣوﻓﻖ ﻧﺷوﯾد اﯾن ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت را ﺑﮫ ﺑﺧش اطﻼع دھﯾد،
اﯾن طور ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ  IHSSرا ﻧﻘض ﮐردهاﯾد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧدﻣﺎﺗﺗﺎن ﺧﺎﺗﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎره اراﺋﮫدھﻧده
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ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ

اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ

ﺑﺧش  Cﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫدھﻧده
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ذﮐر ﺷده در اﯾن ﺳﻧد را ﺧواﻧده و درک ﮐردهام و ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑﺎ اﯾن اﻟزاﻣﺎت اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در اﯾن ﻓرم اراﺋﮫ ﮐردهام ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﻣن درﺳت و ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧم اﮔر ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری و زﻣﺎن ﺳﻔر اراﺋﮫدھﻧده
اراﺋﮫ ﮐردهام ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣود ﻣوﺿوع را ظرف  10روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش اطﻼع دھم ،و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﯾﮏ SOC
 2255ﺟدﯾد را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾم.
ﺗﺎرﯾﺦ:

اﻣﺿﺎی اراﺋﮫدھﻧده:
ﻧﺎم اراﺋﮫدھﻧده ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ و ﻏﯾرﺷﮑﺳﺗﮫ:

ﻓﻘط ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺧش
ﻧﺎم ﻣددﮐﺎر:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑﺎزﻧﮕری زﻣﺎن ﺳﻔر ﺑرآوردی:

ﻣﻧﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد زﻣﺎن ﺳﻔر:

ﺑﻠﮫ 

ﺗوﺟﮫ:

ﺧﯾر 
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