
तपाईं यो कागजात अन्य भाषाहरू, ठूला प्रिन्ट, ब्रे ली वा  
तपाईं मनपनने  ढाँचामा पाउन सक्नु हुन्छ। कृपया  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us मा सम्पक्क  गननु्क होस्। 
तपाईंलरे  आफ्ो एरिया एजरे न्ी एजजंग (AAA) वा एजजंग एण्ड प्पपनु ल 
प्वथ प्िस्ाबजलटी (APD) काया्क लयमा फोन गन्क  तथा तयािी कोचसँग 
कनु िा गन्क  सोध्न सक्नु हुन्छ। हामी सबै रिलरे  कलहरू उठाउँ्छौं वा तपाईंलरे  
711 डायलगर्न  सक्नु हुन्छ।

यस परिवत्क नको बािरे मा थप जान्नको लागग, बािम्ाि  
सोगिनरे  रिश्नहरू यस फ्ायिमा पढननु होस् वा  
PTC.Oregon.gov मा जाननु होस्।

प्रदायक समय लिनुहोस्

परिचयात्मक 
ओरिन्टे सर
नयाँ रिदायक समय जलनरे  इलरे क्ट् ोगनक  
को लागग timekeeping जसस्टम अप्हलरे  एक 
परिचयात्मक ओरिन्टरे सन उपलब्ध ्छ।

• परे पि भौचिको उपयोग गनने  घिको हरे िचाह गनने  
कामदाि तथा व्यक्तिगत रूपमा हरे िचाह गनने  
परिचािकहरू, ि

• उपभोतिाहरू वा उपभोतिाको गनयोजक 
परे पि भौचिको उपयोग गनने  घिको हरे िचाह गनने  
कामदाि वा व्यक्तिगत रूपमा हरे िचाह गनने  
परिचािकहरू िोजगाि प्दनरे  रिप्तगनगिहरू।

ओिटे गर मारव सटे वा ववभाग 
वृद्ध तथा अक्षमता भएका व्यक्तिहरू
PTC प्रोजटे क्ट
500 Summer St NE, E-02  
Salem OR 97301-1073

यरो ओरिन्टे सर नरम्न 
कनु िाकरो लानग ्छ:

MSC 2646A (05/2021) Nepali  
PTC ओरिन्टरे सन फ्ायि
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सबै सत्रहरूलरे  समान जानकािी समावरे श ग्छ्क न्। 
प्तनीहरू जभन्न काय्क  ताजलकामा अननु कूल गन्क  िरे िै प्दन ि 
समयहरू प्दइन्छन्।

तपाईंलरे  ओरिन्टरे सनको लागग  
www.carewellseiu503.org  
मा ि PTC.Oregon.gov मा दता्क  गन्क  सक्नु हुन्छ।

तपाईंलरे  दता्क  गन्क  आवश्यकता पिरे मा, कृपया हामीलाई  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us मा सम्पक्क  
गननु्क होस्।  

13 अगस्त, 2021 बाट रिदाता तथा उपभोतिाका 
लागग थप गहन जसक्रे  अवसाि उपलब्ध हुनरे ्छ।

कटे  यरो ओरिन्टे सर अनरवाय्न  ्छ? 
सहभागगता अगनवाय्क  ्ैछन, ति तपाईंलरे  कसिी  
नयाँ इलरे क्ट् ोगनक timekeeping जसस्टम रियोग 
गननु्क हुनरे ्छ थाहा पाउन जसफारिस गरिएको ्छ।

कटे  यरो कटे यिवटे लकरो रयाँ कम्न चािी तथा 
भर्न िका ताललमहरू जस्तै  ओरिन्टे सर ्छ?
्ैछन। OR PTC DCI ओरिन्टरे सन करे यिवरे लको 
नयाँ कम्क चािी तथा भर्क िका ताजलमहरूको अंश 
होइनन्। यसलरे  हालको कागजी भौचि रिप्रियामा 
परिवत्क नहरूको व्याख्ा गनने ्छ।

मतै लटे  मटे िरो दता्न  जारकािी हिाएँ; कटे  म अझतै  
सामटे ल हुर सक्छनु ? 
सक्नु हुन्छ! उही दता्क  जलङ्कमा क्लिक गिरे ि, तपाईं आफ्ो 
जानकािी रिप्वष्ट गन्क  सक्षम हुननु हुनरे ्छ तथा त्सस 
जलङ्कबाट जसिै सामरे ल हुन सक्नु हुनरे ्छ।

कनु र भाषाहरू ओरिन्टे सर वदइरटे ्छ? 
जनु म जभप्ियो कन्फिरे ननं्ग सत्र रूसी, स्रे गनश, 
मन्ारिन तथा जभयतनामी भाषामा लाइभ व्याख्ा 
सप्हत अंग्रे जीमा हुनरे ्छ। अंग्रे जी क्ापशन  ि अमरे रिकी 
सांकरे प्तक भाषा ्छनोट गिरे को सत्रहरूमा प्दइनरे ्छ। 
रिरे जरे न्टरे सन स्ाइिको इलरे क्ट् ोगनक रिप्तहरू पािम्परिक 
गचगनयाँ, अिबी, कोरियाली, सोमाली, फािसी, 
िोमागनयाई, लाओ, नरे पाली तथा रमरे ि (कम्ोप्ियन) 
मा पगन उपलब्ध हुनरे ्छ।

कसिी म यरो कागजातकरो वतै कल्पिक  
फािम पाउर सक्छनु ? 
तपाईं यो कागजात अन्य भाषाहरू, ठूला प्रिन्ट,  
ब्रे ली वा ढाँचामा PTC रिोजरे क् टीम  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us मा ईमरे ल 
गिरे ि तपाईंलरे  मन पिाउननु  भएको पाउन सक्नु हुन्छ।

बािम्ाि सरोनिरटे  प्श्नहरू:

प्बहान 8:30 बजरे दरे खर प्बहान 10:30 बजरे सम्म
प्बहान 11:30 बजरे दरे खर अपिाह्न 1:30 बजरे सम्म
अपिाह्न 2:30 बजरे दरे खर अपिाह्न 4:30 बजरे सम्म
साँझ 5:30 बजरे दरे खर साँझ 7:30 बजरे सम्म।

15 जनु र 2021 दटे खर 21 जनु र 2021 सम्म
नरम्न मध्टे  कनु रतै  एक समयमा:

ओरिन्टे सरमा म कटे  लसक्छनु ?
• कसिी एप िाउनलोि गनने  तथा नयाँ राता सरे ट बनाउनरे
• कसिी जसस्टम नरे जभगरे ट गनने
• कसिी सबै OR PTC DCI प्वकल्पहरूको रियोग गिरे ि 

समय रिप्वष्ट गनने :
 - OR PTC DCI मोबाइल एप
 - OR PTC DCI ल्ाण्डलाइन
 - OR PTC DCI फोब
 - OR PTC DCI वरे ब पोट्क ल  
• कसिी समय रुजनु  गनने , माइलरे ज सप्हत
• भाप्व जसक्रे  अवसिहरूको सम्न्धमा: 
 - कप्हलरे  प्तनीहरू हुनरे ्छन्, तथा
 - कसिी दता्क  गनने

म ओरिन्टे सरमा उपस्थित हुरनु  भन्ा 
पवहलटे  कसिी OR PTC DCI करो बािटे मा 
थप लसक् सक्छनु ?
• थप PTC.Oregon.gov मा जसक्नु होस्। 
• हामीसँग एक YouTube प्रे जलस्ट ्छ! बैठक   

िरे कप्ििं ग तथा माजसक जानकािी मूलक 
जभप्ियोहरू फरे ला पान्क  ODHS रिदायक समय 
जलनको लागग रोज्नु होस्।

म उपस्थित हुर सवकँर भरटे  कटे  मतै लटे  पल्छ 
िटे कवडिं ग हटे र्न  सक्छनु ? 
 सक्नु हुन्छ।  
  www.carewellseiu503.org ि 
 PTC.Oregon.gov मा िरे कप्ििं गहरू हुनरे ्छन्।

कृपया नरम्नललखरत 
वदरहरू मध्टे  कनु रतै  एक वदर 
अन्तवक््न यात्मक भचनु्न अल सत्रकरो 
लानग प्लिक्षण टीममा सामटे ल 
हुरनु हरोस्:

तपाईंकरो 
ओरिन्टे िर 
प्श्नहरूकरो जवाफ:

नयाँ इलरे क्ट् ोगनक timekeeping जसस्टम 
OR PTC DCI भनरन्छ। 

त्ो 
ओिटे गर प्रोभाइडि टाइम क्ापचि 

डायिटे क्ट कटे यि ईन्टे भन्सकरो लानग ्छ
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