
PCG Public
 Partnerships, LLC (PPL)

Vendor/Employer 
of Record (EOR)Worker

 1

2a

2b

5

3

4

6

www.publicpartnerships.com

 

Golden Gate Regional Center

PAGPASA NG TIMESHEETS 
AT PAGTANGAP NG SAHOD!

Punuan ang Timesheet ng 
Worker. Maaring pumunta 
Worker online gamit ang PPL Web 
Portal sa fms.publicpartnerships.com
o gamitin ang papel na timesheet.
Importante ang lagda at petsa ng 
Worker sa papel na Timesheet o 
i-click ang Submit kung gamit ang 
Web Portal. (ito ay tangap bilang 
lagda) 

Kinakailangan matangap 
at ma-approve ang 
Timesheet sa Web Portal 
ng PPL nang 08:00 ng gabi 
PST, sa takdang petsa*.

Ang Employer ang mag 
a-approve ng timesheet 
sa Web Portal, o lalagda nang 
mayroong petsa sa papel na 
timesheet. Ang timesheet ay 
maaaring i-fax sa PPL
(1-855-597-3876).

Ang nai-fax na papel na Timesheet
ay maipoproseso ng PPL sa loob
ng 24 oras (o sa sumunod na araw na
may pasok kung ito ay katapusan ng
linggo o Holiday). Mangyaring ikumpirma
ng Employer at Worker ang pag tanggap 
pagkatapos ng nilaang oras.

Ipapaalam ng PPL gamit ang 
automated call sa Employer, 
sakaling ang Timesheet ay
"Pending". Ang timesheet ay 
posibleng ma-pend sa ibat-ibang 
kadahilanan. Maaring sumanguni 
sa sa likod ng pahina na ito para sa 
Kadalasang Dahilan Pend. 

Ang Customer Service ay 
handang gumabay upang 
isaayos ang isyu ng pend. 
Maaring tumawag sa 
1-877-522-1053

Ang proseso ng payroll para sa PPL 
Ay nakatala bilang Posting Date. 
Ang Direct Deposit ay karaniwang
nakukuha sa sumunod na araw na
mayroong pasok, depende sa banko ng 
Worker. Ang papel na cheke ay ipapadala
sa araw ng Posting Date. Maaaring 
mag-iba ang araw ng paghatid depende 
sa schedule ng US mail. 

*Kadalasang umaabot ng 2-3 araw pagkatapos ng huling araw pay period ( Ika-1 araw hangang ika-15, at ika-16 hangang sa katapusan ng buwan). Ang timesheet
na natangap pagkatapos ng itinakdang petsa ng pagpasa ay walang garantiyang mababayaran sa oras. 
Maaaring sumanguni sa online para sa schedule ng payroll http://www.publicpartnerships.com/programs/california/GGRC/program.asp
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TANDAAN

Para sa impormasyon 
patungkol sa timesheet, 
sumanguni sa 
fms.publicpartnerships.com

Agarang maitatama ng Worker ang linya na mayroon Pending bago pa 
man ito ipasa. Pagtapos pindutin ang Submit, malalaman ng Employer 
at Worker na ang timesheet ay nasa system na. 

Ang timesheets na nai-fax 
ay matatangap ng PPL bilang
elektronikong dokumento

Ang documento ay magdaraan sa special character recognition software 
at sa Web Portal para sa karagdagang proseso, kung kayat 
nangangailangan ng 24 oras bago makita ang timesheet sa system. 

Naka-Pending ang Timsheet?
Huwag mabahala!

Babayaran ng PPL ang mga oras na walang mali hanga't maaari bago pa man 
ihiwalay ang oras na may pend sa isang bagong timesheet. Maaaring tumawag 
ang Employer at Worker sa PPL Customer Service upang iayos ang pend.
Babayaran ito ng PPL pagkatapos isaayos. 

KADALASANG DAHILAN NG PEND

Mayroong magkasabay na 
In/Out na oras sa timesheet
CA000000000

May pagkakataong ang timesheet ay nai-fax ng higit isang beses at 
naidoble sa PPL system. Babayaran ng PPL ang orihinal at ide-deny 
ang mga dobleng kopya. 

Hindi maaring lumagpas ng 
40 oras ang pagtatrabaho 
sa loob ng isang linggo

Ang Overtime ay hindi pinapayagan sa ilalim ng patakaran ng programa. Ang
Worker ay maaari lamang magtrabaho ng 40 oras isa isang linggo o 8 oras
sa isang araw. Liban dito, ang karagdagang oras ay magiging pend at 
kalaunan made-deny. 

Ang pinagtrabahuhang 
dolyar ay sumobra sa 
natitirang autorisasyon 

Ang timesheet ay di mababayaran kapag kulang ang autorisasyon. 
Ipoproseso ito ng PPL bilang "Partial Pay" Babayaran ng PPL ang mga
 oras hangat maaari. Ang sumobrang iba ay mape-pend at pagkatapos 
made-deny. 




