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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION 

 ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ਗੋਰਾਮ 
 ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਬਾਰ ੇਸਮਝੌਤਾ 
 Customer Internship Program Internship Agreement 

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਿਡਉਟੀਆਂ, ਉਜਰਤ�/ਤਨਖਾਹ, ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸ਼ੈਿਡਉਲ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ DVR ਿਰਫ਼ੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਗਾਹਕ ਦਾ ਨ� 

      
ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

                     
ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰ ਸੈਲ 

             

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

      
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

             
ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 

      
ਨੌਕਰੀ ਦੀਆ ਂਿਡਉਟੀਆ ਂ

      
ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 

      

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

      

ਉਜਰਤ 

$      /ਘੰਟਾ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੈਿਡਉਲ (ਿਦਨ ਅਤ ੇਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤਾ) 

      

ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ DVR ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ: 

      

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 

      

ਇੰਟਰਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

      
ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

                     
ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੈਲ 

       

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

      
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

             

       ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੰੂ ਉਜਰਤ� ਦਾ ਿਸੱਿਧਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  

      . 

DVR ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ        ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ: 

ਤਾਰੀਖ਼ ਰਕਮ 

              ਅਗਾ� ਲਾਗਤ� ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ (ਜੇ ਕਈੋ ਹੈ) 

              ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ 

              ਦੂਜ ੇਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ 

              ਤੀਜ ੇਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ  

ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਜ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਿਵਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਸਿਹਮਤੀ 
ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਥ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨ� 

      
ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

                     
ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੈਲ 

       

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

      
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

             
DVR ਇੰਟਰਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

1. ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੈਿਡਉਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ; 

2. ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਦੱਸੋ; 

3. DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; ਜ ੇਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ DVR ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ; 

4. ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਿਡਉਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ; 

5. ਜ ੇਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨ ਲਾਭ� 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ; 

6. ਹੋਰ:         

DVR ਸਲਾਹਕਾਰ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

1. ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਲਾਭ� 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ; 

2. ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਤਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ VR ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ; 

3. ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; 

4. ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੈਿਡਉਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ; 

5. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ; 

6. ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਿਰਫ਼ੰਡ ਕਰੋ;  

7. ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:        

8. ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ ਸਟੇਟ ਆੱਿਫ਼ਸ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਟਰ ਨੰੂ ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ (360) 438-8007 'ਤੇ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ; 

9. ਹੋਰ:         

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਲਈ DVR ਨੰੂ ਮਦ-ਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ; 

2. DVR ਵ�ਡਰ ਵਜ� ਸੈਟ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ; 

3. ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ;  

4. ਉਜਰਤ�, ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ� ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ;  

5. ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਲਾਗੂ ਕਰੋ (DVR ਵਲ� ਸਬੰਿਧਤ ਲਾਗਤ� 
ਿਰਫ਼ੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ); 

6. ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ DVR ਸਲਾਹਕਾਰ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ; 

7. ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ। 
DVR ਗਾਹਕ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
 


