
 

 

 
 
 
<Client Name> 
<Mailing Address> 
<City>< State><Zip> 
 
Ngày 02 tháng 08 năm 2021  
  
<Client Name> thân mến!   
  
Cách thức tuyển dụng và trả lương cho Nhà Cung Cấp Cá Nhân của bạn sẽ thay đổi. Consumer Direct Care 
Network Washington (CDWA) sẽ trở thành Consumer Directed Employer (CDE) của tất cả các Nhà Cung Cấp Cá 
Nhân (IP). Vào ngày 01 tháng 09, bạn và (các) IP của bạn sẽ nhận được thêm thông tin về những hành động mà 
bạn cần thực hiện để chuyển đổi CDE. Sẽ không có nhiều thay đổi đối với bạn. Tuy nhiên, sẽ có một số thay đổi 
đối với (các) IP của bạn. 
 
Thay vì ký kết hợp đồng với DSHS, tất cả IP sẽ trải qua quy trình tuyển dụng do CDWA thực hiện. Washington 
State Legislature (Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington) đã ra chỉ thị về thay đổi này ở cách thức hoạt 
động của chương trình chăm sóc cá nhân. CDWA sẽ trở thành chủ lao động hợp pháp của tất cả các IP. CDWA 
sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng, trả lương và theo dõi các giấy chứng nhận của IP, chẳng hạn như kiểm tra lý 
lịch và chương trình đào tạo.   
 
Là một Thân Chủ, bạn hoặc Người Đại Diện Được Ủy Quyền của bạn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ lao động quản lý 
đối với (các) IP của mình. (Các) IP của bạn sẽ cần phải hoàn thành hồ sơ tuyển dụng của họ trước ngày 01 
tháng 10 năm 2021. 
  
Bạn đã được DSHS chọn tham gia hoạt động Thí Điểm.  

• Theo một phần của hoạt động Thí Điểm này, bạn và (các) IP của bạn sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến phản hồi 
về trải nghiệm của mình.  

• Bạn có thể biết những người khác hiện sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng không 
thuộc nhóm Thí Điểm này. Những cá nhân đó sẽ chuyển đổi sang CDWA vào đầu năm sau, tùy thuộc vào 
nơi thân chủ sinh sống.   

• Cách nhanh chóng và an toàn nhất để chúng tôi liên hệ với bạn là qua email. Vui lòng đảm bảo rằng 
nhân viên tài vụ của DSHS có thông tin liên hệ mới nhất của bạn. 

• Nếu bạn không có email, chúng tôi có thể giúp bạn lập một địa chỉ email miễn phí.  Nếu bạn muốn nhận 
địa chỉ email, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 866-214-9899.   

 
 
 
 



 

 

Tìm hiểu thêm về CDE. 
Hội Thảo Cung Cấp Thông Tin Trên Web (Dành cho cộng đồng)  

• Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho CDE, Thứ Ba, ngày 03/08/2021, lúc 9:00 SA theo giờ PDT 
• Thay Đổi Lịch Trả Lương và Giới Hạn Về Tuần Làm Việc (WWL), Thứ Ba, ngày 10/08/2021, lúc 3:00 CH 

theo giờ PDT  
• Chi Phí Trách Nhiệm Của Thân Chủ, Thứ Hai, ngày 16/08/2021, lúc 9:00 SA theo giờ PDT  
• Nhà Cung Cấp Chính và Nhà Cung Cấp Sống Cùng Thân Chủ, Thứ Năm, ngày 26/08/2021, lúc 3:00 CH 

theo giờ PDT  

 Hội Thảo Trên Web Về Hoạt Động Thí Điểm (Mở Cửa cho các Thân Chủ và IP tham gia Thí Điểm) 
• Thí Điểm: Chuẩn Bị Sẵn Sàng, Thứ Năm, ngày 19/08/2021, lúc 3:00 CH theo giờ PDT   
• Thí Điểm: Quy Trình Tuyển Dụng, Thứ Ba, ngày 24/08/2021, lúc 3:00 CH theo giờ PDT  
• Thí Điểm: Cách Báo Cáo Giờ Làm và Nhận Lương, Thứ Tư, ngày 25/08/2021, lúc 9:00 SA theo giờ PDT 

Liên kết đăng ký tham gia các cuộc hội thảo trên web này có trên trang web của CDWA: 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 
Liên Hệ Với CDWA  
Email: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
Số Điện Thoại Miễn Phí: 866-214-9899  
Trang web: www.ConsumerDirectWA.com    

 
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại để tiếp tục trao đổi sau thư này. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên 
hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. 
 
Trân trọng!   
Nhóm Consumer Direct Care Network Washington   
  
Trợ giúp bằng các ngôn ngữ và định dạng khác   
Dành cho người khiếm thính và khiếm thị: 877-398-7969  
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