
વ્યકિતગત સહાયતા સેવાઓ(PAS)  

�કૂવણીની સમયપત્રક અન ેપ્રમાણીકરણ ફોમર્ (�ષૃ્ઠ 2 માથંી �ષૃ્ઠ 1) 

______________________________________________ _____________________________ 

સહભાગી / સામાન્ય કાયદા િનયોક્તા (CLE) નામ ગ્રાહક ID ('C' નબંર) 

______________________________________________ _______________________________ 

પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર (��ુદ્રત નામ) DCW ID નબંર (‘E’ નબંર) 



 
 

વ્યકિતગત સહાયતા સેવાઓ (PAS) 

�કૂવણીની સમયપત્રક અને પ્રમાણીકરણ ફોમર્ (�ષૃ્ઠ 2 માથંી 2) 

 

�ુ,ં નીચે હસ્તાક્ષ�રત પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર (Direct Care Worker, DCW), �હ�ર ક�ંુ � ંક� મ� ઉપરોક્ત સમયપત્રક 

�કૂવણી પર ��ૂચબદ્ધ સહભાગીને વ્ય�ક્તગત સહાય સેવાઓ પ્રદાન કર� છે, અને ક� કામ કર�લા કલાકો સાચા અને યોગ્ય 

છે. 

 
 
_________________________________     _________________ 
પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર હસ્તાક્ષર                                                                       હસ્તાક્ષર તાર�ખ 

 
 
______________________________  _________________ ________________ 
પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર�ુ ં��ુદ્રત નામ            DCW ફોન નબંર  DCW ID નબંર 

 

______________________________  _________________ ________________ 

સામાન્ય કાયદા િનયોક્તાની સહ�            CLE ફોન નબંર  હસ્તાક્ષર કયાર્ની તાર�ખ 

 
જો સામાન્ય કાયદા િનયોક્તા આ ફોમર્ પર સહ� ન કર� શક�, તો પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર�  નીચેના િનવેદનને પ્રમા�ણત 

કરવાની જ�ર છે:  

મ� જોડાયેલ PAS સમયપત્રક પર મારા સામાન્ય કાયદા િનયોક્તાની સહ� મેળવવાનો પ્રયાસ કય�; જો ક�, મારા શે્રષ્ઠ 

પ્રયાસો છતા,ં �ુ ંઆ સમયપત્રક પર સામાન્ય કાયદા િનયોક્તાની સહ� મેળવવામા ંઅસમથર્ હતો. 

 

_______________________________     ________________ 
પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર હસ્તાક્ષર                                                                   હસ્તાક્ષર તાર�ખ 

 
_______________________________ 
પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર�ુ ં��ુદ્રત નામ 

 

 

 

 



 
પ્રત્યક્ષ સભંાળ કાયર્કર (DCW) સમયપત્રક �ણૂર્ કરવા માટ�ની �ચૂનાઓ: 

(તમારા સમયપત્રક અને પ્રમાણપત્ર સાથે આ �ષૃ્ઠ સબિમટ કરશો નહ�) 
 

આ બધી મા�હતી િવના સમયપત્રક પર પ્ર�ક્રયા કર� શકાતી નથી. 
 

સમયપત્રક પર પગારપત્રક સમયગાળાની તાર�ખો, નામો અને અન્ય જ�ર� મા�હતી દાખલ કરો. �ૃપા કર�ને ન�ધો: 

પગારપત્રકનો સમયગાળો હમેંશા રિવવાર� મધરાતે (સવારના 12 વાગ્યે) થી શ� થાય છે અને શિનવાર સા�ં 11:59 �ધુી 

ચાલે છે.   
 

�ૃપા કર�ને ફોન નબંર(ઓ) શામેલ કરો �થી �ુ ંસબિમટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે તેના પર કોઈ પ્ર� હોય તો તમારા �ધુી 

પહ�ચી શકાય. 

 

કામ કર�લ કલાકો:  બધા કલાકો અને તમામ િશફ્ટ માટ� વાસ્તિવક સમય અને સમય સમા�પ્ત ર�કોડર્ કરો. પછ� દ� િનક 

સરવાળોની ગણતર� કરો, � આગામી 15-િમિનટના વધારા �ધુી �ણૂર્ હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ તર�ક�, જો DCW 1 કલાક 

અને 10 િમિનટ માટ� કામ કર� છે, તો તે �દવસનો �ુલ સમય 1 કલાક અને 15 િમિનટ �ધુી �ણૂર્ કરવો જોઈએ.  

 

સમયપત્રક પર તમામ મા�હતી �ણૂર્ કરો: DCW એ કામ ક�ુ� છે તે કલાકો અને િમિનટો દશાર્વવા માટ� દરરોજ બોક્સના 3 

િવભાગો છે. એવા વ�ુર્ળો પણ છે � �ચૂવે છે ક� �ુ ંDCW એ A.M. અથવા P.M. કલાક દરિમયાન કામ ક�ુ� હ� ુ.ં 

જો એક �દવસ માટ� 3 થી વ� ુિશફ્ટ્સ (ઇન અને આઉટ ટાઇમ્સ)ની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને બી� સમયપત્રક ઉપયોગ 

કરો અને સહભાગી, DCW, પગારપત્રકનો સમયગાળો અને હસ્તાક્ષર સબંિંધત તમામ જ�ર� મા�હતી ભરો.  

 

�બન-આવર� સેવાઓ માટ� સ્�િૃતપત્ર: �યાર� સહભાગી ઇનપેશન્ટ સે�ટ�ગમા ંહોય ત્યાર� DCW દ્વારા કરવામા ંઆવતી 

પ્ર�િૃ� / સમય સ�હત, હૉ�સ્પટલ, �નુવર્સન ક�ન્દ્રો, �ુશળ નિસ�ગ �િુવધાઓ વગેર� સ�હત, પરં� ુતેના �ધુી મયાર્�દત 

નથી, �બન-આવર� લેવાયેલી સેવાઓ માટ� DCW ને �કૂવવામા ંઆવશે નહ�. �યાર� સહભાગી ઇનપેશન્ટ સે�ટ�ગમા ંહોય 

ત્યાર� DCW દ્વારા કરવામા ંઆવતી પ્ર�િૃ�નો સમય સ્પેિશયલ ઇન્વે�સ્ટગેશન �િુનટને સદં�ભ�ત કર� શકાય છે. 

 

સમયપત્રકની ર�ૂઆત: �ૃપા કર�ને આ ફોમર્ને સોમવાર� સા�ં 4:00 વાગ્યા �ધુીમા ંફ�ક્સ અથવા ઈમેલ કરો સમયસર 

ડાયર�ક્ટ �ડપો�ઝટ અને ચકાસણીઓની ખાતર� કરવા માટ� પગારપત્રકનો સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછ�. મહ�રબાની 

કર�ને સમયપત્રક બે વાર મોકલશો નહ�. સમયપત્રક ક� � કામના કલાકો ગણ્યા પહ�લા ઈમેલ અથવા ફ�ક્સ કરવામા ં

આવે છે તેની પ્ર�ક્રયા કરવામા ંઆવશે નહ�. 

તમે આ સમયપત્રક ટ�મ્પસને આના દ્વારા સબિમટ કર� શકો છો: 
 

ફ�ક્સ ટોલ-ફ્ર� ફ�ક્સ: # 833-583-6787 

ઈમેલ: InboxTimesheetManagement@tempusunlimited.org 

મેઇલ: Tempus Unlimited, Inc. 

600 Technology Center Drive 
Stoughton, MA  02072 

mailto:InboxTimesheetManagement@tempusunlimited.org
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