
 

 

  
 

កំណែ 8/11/21 ទំព័រ 1 នៃ 5 លកខខែឌ នៃសេវាកម្ម 
 

លកខខែឌ នៃសេវាកម្មរបេៃ់ិសោជកដឹកនំសោយអតថិិជៃ (CDE) 

តាម្រយៈការទទួលយកសេវាកម្មតាម្រយៈបណ្តា ញណថទំផ្ទា ល់េម្រាប់អនកសម្របើម្រាេ់របេ់រដឋ Washington, 

LLC ាៃៃ័យថាអនកកំពុងទទួលយកលកខខែឌ នៃសេវាកម្មទំងសៃេះ។ 
 
ៃិយម្ៃ័យ 

• “CDWA” “សយើង” ឬ “សយើង” េំសៅសលើបណ្តា ញណថទំផ្ទា ល់េម្រាប់អនកសម្របើម្រាេ់របេ់រដឋ 
Washington, LLC។  

• “អតិថិជៃ” េំសៅសលើអនកទទួល Medicaid ាន ក់ៗណដលាៃចុេះស ម្ េះកនុងកម្មវិធី  
ៃិសោជកដឹកនំសោយអតិថិជៃ (“កម្មវិធី”)។  
សេវាកម្មរបេ់អតិថិជៃម្រតូវាៃអៃុញ្ញា តសោយម្រកេួងសេវាេងគម្កិចច 
ៃិងេុខាភិាលរបេ់រដឋ Washington។ 

• “អនក” ឬ “អតិថិជៃ/AR” េំសៅសលើអតិថិជៃ ឬអនកតំណ្តងណដលាៃការអៃុញ្ញា ត  
របេ់អតិថិជៃ។ 

• “ភាគី” ាៃៃ័យថាជាអតិថិជៃ/AR ឬ CDWA ជាលកខែៈបុគគល។  “ភាគីនន” 

ាៃៃ័យថាអតិថិជៃ/AR ៃិង CDWA រួម្គ្នន ។ 
• “IP” ឬអនកផ្ាល់សេវាលកខែៈបុគគល េំសៅដលៃ់ិសោជិតណដលម្រតូវាៃសម្រជើេសរើេឱ្យផ្ាល់សេវាកម្ម

ណថទំផ្ទា ល់ខលួៃ ឬសេវាកម្មណថទំជំៃួេដល់អតិថិជៃសៅកនុងផ្ាេះៃិងេហគម្ៃ៍របេ់អតិថិជៃ។ 
• “Carina” េំសៅសលើសគហទំព័រ www.carinacare.com ណដលភាា ប់ទំនក់ទំៃងរវាង IP 

ណដលចាប់អារម្មែ៍ៃិងាៃេិទធិ ជាម្ួយៃឹងអតិថិជៃណដលកំពុងណេែងរកអនកបសម្រម្ើការងារ។  
សយើងអាចជួយអនកកនុងការបញ្ចូលកម្រម្ងព័ត៌ាៃរបេ់អនកសៅកាៃ់ Carina។  

ម្របការកិចចម្រពម្សម្រពៀង 

A. ទំៃលួខេុម្រតវូរបេស់យើង។ កនុងនម្ជាៃសិោជកម្រេបចាបស់ៅកនុងកែំតម់្រតារបេ់ IP 

សយើងៃឹងអៃវុតាដចូខាងសម្រកាម្៖ 

1. សម្រជើេសរើេ IP ណដលាៃលកខែៈេម្បតាិម្រគប់ម្រគ្នៃ់ណដលអនកចង់សម្រជើេសរើេ។ 

2. ម្រតូវម្រាកដថា IP ាៃលកខែៈម្រគប់ម្រគ្នៃ់ សដើម្បីផ្ាល់សេវាកម្មដល់អនក។  IP 

ណដលាៃលកខែៈេម្បតាិម្រគប់ម្រគ្នៃ់ាន ក់ៗម្រតូវ៖ 
• ាៃបំសពញឯកសារសម្រជើេសរើេបុគគលិកថមី។ 
• េិទធិទទួលាៃការងារសធែើសៅេហរដឋអាសម្រិក។ 
• ឆ្លងកាត់ការពិៃិតយសាវតារស ម្ េះ ៃិងនថៃណខឆ្ន ំកំសែើត ម្រពម្ទំងការម្រតួតពិៃិតយសលើ

ហាៃិភ័យ។ 
• ឆ្លងកាត់ការពិៃិតយសាវតារសាន ម្ម្រាម្នដពី FBI កនុងរយៈសពល 120 នថៃបនា ប់សម្រជើេសរើេ  

ឱ្យបសម្រម្ើការងារ សៅសពលេម្ម្រេប។ 
• ឆ្លងកាត់ការកំែត់អំពីចរិតលកខែៈ េម្តថភាព ៃិងភាពេម្ម្រេប (CC&S) សបើអាច។ 
• ាៃបញ្ចប់វគគបែាុ េះបណ្តា លតម្រម្ង់ទិេការងារ CDWA។ 



 

 

  
 

កំណែ 8/11/21 ទំព័រ 2 នៃ 5 លកខខែឌ នៃសេវាកម្ម 
 

• ាៃបញ្ចប់ការបែាុ េះបណ្តា លសៅភាគពាយ័ពយេដីពីការតម្រម្ង់ទិេភាពជានដគូ 
ៃិងេុវតថិភាព (សបើអាច) 
សហើយាៃចាប់សផ្ាើម្វគគបែាុ េះបណ្តា លេម្ម្រេបតាម្ការកំែត់សោយ WAC 338-71-0532។ 

• ាៃបញ្ចបវ់គគបែាុ េះបណ្តា លណដលអាចអៃុវតាាៃ ៃិងលកខខែឌ តម្រមូ្វវិញ្ញា បៃបម្រតកម្ម
សផ្េងសទៀត (វិញ្ញា បៃបម្រតកម្មេម្រាប់ការបែាុ េះបណ្តា លជាម្ូលោឋ ៃ ការអប់រំបៃា 
ជំៃួយណថទំតាម្ផ្ាេះ)។  

3. ជូៃដំែឹងដល់អនកសៅសពល IP អាចចាប់សផ្ាើម្សធែើការឱ្យអនក។ 

4. តាម្ោៃកាលបរិសចេទម្រតួតពិៃិតយសាវតាររបេ់ IP។  សយើងៃឹងជូៃដំែឹងដល់ IP អំពីតារាង  
សពលសវលា ៃិងនថៃផ្ុតកំែត់នៃការម្រតួតពិៃិតយសាវតារ។ 

5. IP តាម្ោៃសលើលកខខែឌ តម្រមូ្វនៃការបែាុ េះបណ្តា ល វិញ្ញា បៃបម្រតកម្ម ៃិងការអប់រំបៃា។  
សយើងៃឹងជូៃដំែឹងដល់ IP អំពីតារាងសពលសវលា ៃិងនថៃផ្ុតកែំត់នៃការអប់រំបៃា។  

6. តាម្ោៃសពលសវលា ៃិងនថៃផ្ុតកំែត់នៃការកំែត់ចរិតលកខែៈ េម្តថភាព ៃិងភាពេម្ម្រេប 
(CC&S) របេ ់IP សបើអាច។ 

7. ជូៃដំែឹងដល់អនកម្របេិៃសបើ IP ណលងអាចសធែើការាៃសទៀតសហើយ ឬម្រតូវាៃផ្ទា កសោយដំសែើរការ
រដឋាល។  

8. បង់ម្រាក់ឈ្នួលដល់ IP តាម្កាលវិភាគពីរេាា ហ៍ម្ដង។  េំែងទំងអេ់ម្រតូវជាប់ពៃធៃិងការកាត ់ 
ទុកណដលពាក់ព័ៃធ។  សយើងៃឹងគែន ៃិងបង់នថលសធែើការតាម្សា៉ោ ងសៅឱ្យ IP 

ដូចណដលាៃអៃុម្័តសៅកនុងកិចចម្រពម្សម្រពៀងចរចាេម្ូហភាពបចចុបបៃន។  

9. េហការជាម្ួយអនក សដើម្បីកំែត់ថាសតើសា៉ោ ង កិចចការ ៃិងរយៈចាៃ យណដលាៃអៃុញ្ញា ត 
ម្រតូវាៃណបងណចកៃិងកំែត់សៅឱ្យ IP ាន ក់ៗ ណដលបសម្រម្ើការងារឱ្យអនកសោយរសបៀបណ្ត។   

10. ផ្េពែផ្ាយអំពីចំៃួៃកំែត់េាា ហ៍សធែើការរបេ់ IP សៅដល់ទំងអនក ៃិង IP ាន ក់
ៗណដលបសម្រម្ើការងារឱ្យអនក។ 

11. ពិៃិតយសម្ើល ៃិងយល់ម្រពម្សោយណផ្នក យល់ម្រពម្ ឬបដិសេធទំងម្រេុងសលើការបសងកើៃចំៃួៃកំែត់
េាា ហ៍សធែើការរបេ់ IP ជាបសណ្តា េះអាេៃន។  

12. សឆ្លើយតបសៅៃឹងពាកយបែា ឹងរបេ់អនកសោងតាម្ៃីតិវិធីបែា ឹងជាលាយលកខែ៍អកេររបេ់សយើង។  

13. ម្របមូ្លការទូទត់ម្រាក់ទំៃួលខុេម្រតូវរបេ់អតិថិជៃតាម្ការេម្ម្រេប។ 

14. ផ្ាល់ឱ្យអនកៃូវព័ត៌ាៃអំពីរសបៀបផ្ាល់បរិោកាេការងារម្របកបសោយេុវតថិភាពេម្រាប់ IP 

ាន ក់ៗណដលបសម្រម្ើការងារឱ្យអនក។ 

B. ទំៃលួខេុម្រតវូរបេអ់នក។  កនុងនម្ជាៃិសោជកម្រគបម់្រគងរបេ់ IP អនកៃឹង៖ 

1. កំែត់អតាេញ្ញា ែ សម្រជើេសរើេឱ្យបសម្រម្ើការងារ សម្រជើេសរើេ ៃិងម្រគប់ម្រគង IP អនគតណដលៃឹងចូលសធែើ  
ការឱ្យអនក។  ម្របេិៃសបើ IP ម្ិៃទៃ់ជាបុគគលិករបេ់សយើងសទ សនេះអនកៃឹងម្រតូវណែនំ
ពួកសគម្កសយើង។ លុេះម្រតាណតអនកទទួលាៃ ឬាៃការងារ 



 

 

  
 

កំណែ 8/11/21 ទំព័រ 3 នៃ 5 លកខខែឌ នៃសេវាកម្ម 
 

ឬាៃករែីសលើកណលងចំសពាេះសេវាកម្មតាម្ផ្ាេះណដលដឹកនំសោយអតីតយុទធជៃ (VDHS) 

សនេះសយើងម្ិៃអាចសម្រជើេសរើេ៖  
• បាីម្របពៃធ 
• ឪពុកាដ យបសងកើត ចុង ឬចិញ្ចឹម្របេ់អតិថិជៃ ម្របេិៃសបើអតិថិជៃាៃអាយុសម្រកាម្ 18 

ឆ្ន ំឬ 
• ឪពុកាា យចិញ្ចឹម្ណដលសាន ក់សៅផ្ាេះណតម្ួយជាម្ួយអតិថិជៃ។ 

2. ម្ិៃអៃុញ្ញា តឱ្យ IP ថមីចាប់សផ្ាើម្សធែើការឱ្យអនកសនេះសទ រហូតដល់សយើងជូៃដំែឹងដល់អនក
អំពីកាលបរិសចេទចាប់សផ្ាើម្ផ្លូវការ។  សដើម្បីធានឱ្យាៃៃូវកាលបរិសចេទចាប់សផ្ាើម្ទៃ់សពលសវលា 

េូម្រំលឹក IP ឱ្យបំសពញការម្រតួតពិៃិតយសាវតារ ឯកសារការងារ ៃិងការបែាុ េះបណ្តា ល។  

3. ណែនំ IP សលើកិចចការជាក់លាក់របេ់អនក។  ផ្ាល់ជាទិេសៅដល់ IP ៃិងសរៀបចំកាលវិភាគការងារណដល  

ាៃម្រពម្សម្រពៀង។  កិចចការ ៃិងសេវាកម្មម្របចាំនថៃណដលអៃុវតាសោយ IP ម្រតូវណតអៃុវតាតាម្
សេចកាីេសងខបអំពីសេវាកម្មរបេ់អនក ណដលទទួលាៃពីអនកម្រគប់ម្រគងករែីរបេ់អនក។  

4. េហការជាម្ួយ CDWA សដើម្បីជួយម្រតួតពិៃិតយសា៉ោ ងសធែើការរបេ់ IP 

ៃិងចំៃួៃកំែត់នៃេាា ហ៍សធែើការ។  

5. ផ្ាល់ការេម្រាកដល់ IP សោងតាម្បទបបញ្ាតិាេដីពីម្រាក់ឈ្នួល ៃិងសា៉ោ ង។  

• ម្របេិៃសបើ IP បសម្រម្ើការងារឱ្យអនករយៈសពលបួៃសា៉ោ ង ឬសម្រចើៃសា៉ោ ងជាប់ៗគ្នន  
សនេះអនកៃឹងផ្ាល់ការេម្រាកទទួលាៃម្រាក់កនម្រម្ចំៃួៃ 10 នទីណដលម្ិៃាៃការ 
រំខាៃណដលសៅសកៀកៃឹងចំែុចកណ្តា លនៃការងាររយៈសពល 

បួៃសា៉ោ ងៃីមួ្យៗតាម្ណដលអាចសធែើាៃ។   

• ម្របេិៃសបើ IP បសម្រម្ើការងារឱ្យអនកម្រាំសា៉ោ ង ឬសម្រចើៃសា៉ោ ងជាប់ៗគ្នន  សនេះអនកៃឹងផ្ាល់ 
រយៈសពលបរិសភាគអាហារណដលម្ិៃទទួលាៃម្រាក់កនម្រម្ចំៃួៃ 30 

នទីម្ុៃសពលបញ្ចប់សា៉ោ ងទី 5 លុេះម្រតាណត IP 

ាៃចុេះហតថសលខាសលើការលេះបង់េិទធិជាលាយលកខែ៍អកេរសៃេះ។  
6. ម្រតួតពិៃិតយគុែភាពនៃសេវាកម្មណដលផ្ាល់សោយ IP ាន ក់ៗៃិងវាយតនម្លការបំសពញការងារ 

របេ់ពួកសគ។ 

7. បញ្ញា ក់ពីការកត់សា៉ោ ងចូល ៃិងសា៉ោ ងសចញរបេ់ IP េម្រាប់សវៃៃីម្ួយៗណដលាៃបសម្រម្ើការងារ 
សោយសម្របើ សម្របើវិធីសាស្តេាសផ្ាៀងផ្ទា ត់ការជួបពិៃិតយតាម្ម្របព័ៃធសអឡិចម្រតូៃិក (EVV) ណដលាៃ 
អៃុញ្ញា ត។ IP ណដលរេ់សៅជាម្ួយអនកម្រតូវាៃសលើកណលងពីលកខខែឌ តម្រម្ូវសៃេះ សហើយម្រតូវោក់បញ្ាូៃ
ចំៃួៃសា៉ោ ងម្របចាំនថៃរបេ់ពួកសគជាសរៀងរាល់េាា ហ៍។ ចំៃួៃសា៉ោ ងម្រតូវណតបញ្ចូលសៅតាម្នថៃផុ្ត
កំែត់នៃម្របតិទិៃសបើកម្រាក់ណខណដលាៃសាេះពុម្ពផ្ាយ
សដើម្បីសចៀេវាងការពៃារសពលសបើកម្រាក់ណខ។  

8. ធានថា IP ាៃបរិោកាេការងារម្របកបសោយេុវតថិភាពសោយគ្នម ៃការសបៀតសបៀៃ 
ការសរើេសអើង ការរំសលាភបំពាៃ ឬអំសពើហិងាសៅកណៃលងសធែើការ ម្រេបតាម្ចាប់ៃិងបទបបញ្ាតាិ
របេ់េហព័ៃធៃិងរដឋ។ 
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9. ម្រតូវម្រាកដថាាៃធានរា៉ា ប់រងោៃជំៃិេះម្រគប់ម្រគ្នៃ់សលើោៃជំៃិេះទំងអេ់ណដលម្រតូវាៃ
សម្របើសដើម្បីផ្ាល់សេវាកម្មសម្រកាម្កិចចម្រពម្សម្រពៀងសៃេះ សហើយឯកភាពថារាល់ោៃជំៃិេះណដលម្រតូវាៃ
សម្របើសដើម្បីផ្ាល់សេវាកម្មសៃេះៃឹងដំសែើរការម្រេបតាម្ចាប់។ 

10. ជូៃដំែឹងម្កសយើងភាល ម្ៗ ម្របេិៃសបើ៖ 
• អនកចង់បដិសេធមិ្ៃឱ្យ IP ផ្ាល់សេវាកម្មដល់អនក។ 
• ាៃរបួេសៅកណៃលងសធែើការរបេ់ IP។  
• អនកម្រតូវាៃបញ្ាូៃសៅម្ៃាីរសពទយ ោក់ឃុំឃំង 

ឬម្រតូវាៃបញ្ាូៃសៅម្ែឌ លពាាលអនកជំងឺ។ 

11. រកាណផ្ៃការបម្រមុ្ងទុកកនុងករែីណដល IP ម្ិៃអាចចូលបសម្រម្ើការងារឱ្យអនកាៃ។  

12. ម្ិៃអៃុញ្ញា តឱ្យ IP សធែើការងារសឡើយ ម្របេិៃសបើសយើងជូៃដំែឹងដល់អនកថាពួកសគណលងអាច
បសម្រម្ើការងារាៃសទៀតសហើយ ឬេថិតកនុងការផ្ទា កសោយដំសែើរការដឋាល។  

13. សបើអាច េូម្ទូទត់ម្រាក់ទំៃួលខុេម្រតូវរបេ់អតិថិជៃឱ្យាៃទៃ់សពលសវលាសោយផ្ទា ល់សៅកាៃ ់
CDWA។ 

C. សេចកដីណថលងការែប៍ណៃថម្។  

1. សយើងម្ិៃទទួលខុេម្រតូវចំសពាេះ៖ 
• រាល់អំសពើសចារកម្ម ការខូចខាតម្រទពយេម្បតាិផ្ទា ល់ខលួៃរបេ់អនកឬេកម្មភាពឧម្រកិដឋណដលបងក  

សឡើងសោយ IP ។ 
• សេវាកម្មម្រគប់ម្រគងករែី។ 
• ការផ្ាល់សេវាកម្មបម្រមុ្ងដល់អនកកនុងករែ ីIP ខកខាៃការងារ។   

2. ចាប់តម្រមូ្វឱ្យសយើងរាយការែ៍អំពីសហតុការែ៍េងេ័យដូចជា៖ 
• ការេម្លុតសធែើាប ការសធែេម្របណហេ ឬការសកងម្របវ័ញ្ចណផ្នកហិរញ្ាវតថុរបេ់អតិថិជៃ។ 
• ការណកលងបៃល ំMedicaid។ 

3. IP អាចបសម្រម្ើការងារឱ្យអតិថិជៃសផ្េងសទៀតសៅកនុងកម្មវិធី។ 

4. អនកាៃេិទធិចូលសម្ើលឯកសារដូចខាងសម្រកាម្ពីសយើង៖ 
• ម្គគុសទេក៍ណែនំខលីៗេម្រាប់ៃិសោជកម្រគប់ម្រគង 
• សេៀវសៅណែនំេម្រាប់ៃិសោជកម្រគប់ម្រគង។ 
• សេចកាីជូៃដំែឹងអំពីការអៃុវតាឯកជៃភាព។ 
• សេចកដីបងាគ ប់សលើការសម្ើលណថកនុងដំណ្តក់កាលចុងសម្រកាយនៃជីវិត។ 

 

លកខខែឌ បណៃថម្ 

ការេសម្រម្ចចតិាបសម្រម្ើ៖  សយើងអាចសម្រជើេសរើេម្ិៃបសម្រម្ើការងារឱ្យអនក ម្របេិៃសបើអនកម្ិៃ៖ 

• អៃុវតាតាម្លកខខែឌ នៃសេវាកម្មសៃេះ។ 
• បំសពញតម្រមូ្វការេុខភាព ៃិងេុវតថិភាពរបេ់អនកម្រេបតាម្កម្មវិធី។ 
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• អៃុវតាតាម្វិធាៃនៃកម្មវិធី។ 
• អៃុវតាតាម្សគ្នលការែ៍ម្រគប់សពលសវលាទំងអេ់។ 
• សបើអាច េូម្ទូទត់ម្រាក់ទំៃួលខុេម្រតូវរបេ់អតិថិជៃឱ្យាៃទៃ់សពលសវលា។ 

េូម្ចំណំ្តថា៖ ម្របេិៃសបើ CDWA សម្រជើេសរើេបញ្ចប់សេវាកម្ម សនេះអនកសៅណតអាចាៃេិទធិទទួលាៃជសម្រម្ើេណថទំ  

សផ្េងសទៀតតាម្រយៈអនកម្រគប់ម្រគងករែីរបេ់អនក។  
 
កម្មវិធេីវុតថភិាពការងារ៖  អនក ៃិង IP របេ់អនកម្រតូវណតអៃុវតាតាម្វិធាៃនៃកម្មវិធីេុវតថិភាពរបេ់សយើង។  
េូម្ពិៃិតយសម្ើលសេៀវសៅណែនំេម្រាប់អតិថិជៃរបេ់សយើង សដើម្បីយល់ដឹងអំពីកាតពែ
កិចចរបេ់អនកកនុងៃ័យសៃេះ។ 

សេចកាីេៃនិោឋ ៃ 

កនុងនម្ជាៃិសោជកម្រគប់ម្រគងសលើ IP អនកទទួលយកទំៃួលខុេម្រតូវកនុងការសម្រជើេសរើេឱ្យបសម្រម្ើការងារ 
សម្រជើេសរើេ ម្រគប់ម្រគង ៃិងបសែា ញ IP របេ់អនកេម្រាប់ការផ្ាល់សេវាកម្មណថទំតាម្ផ្ាេះ។ សយើងគជឺា 
ៃិសោជកម្រេបចាប់សលើកំែត់ម្រតានៃ IP ាន ក់ៗ ណដលម្រតូវាៃសម្រជើេសរើេឱ្យបសម្រម្ើការងារសោយអនក។ 
សយើងទទួលយកទំៃួលខុេម្រតូវចំសពាេះសេវាកម្មរដឋាល ៃិងសេវាសបើកម្រាក់ណខណដលផ្ាល់ជូៃដល់
អនកៃិង IP របេ់អនក។ សយើងាៃអំណ្តចណតម្ួយគត់កនុងការបញ្ចប់ការងាររបេ់ IP ជាម្ួយសយើង។ 

ទក់ទងបណ្តា ញណថទំផ្ទា លេ់ម្រាប់អនកសម្របើម្រាេរ់បេរ់ដឋ Washington 

ម្របេិៃសបើអនកាៃេំែួរណ្តមួ្យទក់ទងៃឹងសេវាកម្មរបេ់អនក េូម្ទក់ទងម្កសយើងខ្ុំតាម្អីុណម្ល 

InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬតាម្ទូរេពាសលខ 866-214-9899។  
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