
 

 

 
 
 
<Client Name> 
<Mailing Address> 
<City>< State><Zip> 
 
ວັນທີ  02 ສິ ງຫາ 2021  
  
ຮຽນທ່ານ <Client Name> ທີ່ ຮັກແພງ,   
  
ວິ ທີ ການຈ້າງງານ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະມີ ການປ່ຽນແປງ. 
ເຄື ອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ (CDWA) ຈະມາເປັນ ໂຄງການຜູ້ບໍ ລິ ໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ 
(CDE) ຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ທຸກຄົນ. ໃນວັນທີ  1 ເດື ອນກັນຍາ, ທ່ານ ແລະ IP ຂອງທ່ານ 
ຈະໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ສໍ າລັບການຫັນປ່ຽນເປັນ CDE. ເຊິ່ ງຈະມີ ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ 
ສໍ າລັບທ່ານ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ມັນກໍຈະມີ ການປ່ຽນແປງ ສໍ າລັບ IP ຂອງທ່ານເຊັ່ ນກັນ. 
 
ບັນດາ IP ທັງໝົດ ຈະຖື ກຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດສັນຍາກັບ DSHS ໄປເປັນການຈ້າງງານຈາກ CDWA. ສະພາແຫ່ງລັດວໍ ຊິ ງຕັນ 
ໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງໃຫ້ມີ ການປ່ຽນແປງວິ ທີ ການດໍ າເນີ ນງານຂອງໂຄງການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວນີ ້ . CDWA 
ຈະມາເປັນນາຍຈ້າງຕາມກົດໝາຍຂອງບັນດາ IP ທັງໝົດ. CDWA ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການວ່າຈ້າງ, ການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ ້ ມູນປະຈໍ າຕົວຂອງ IP ເຊັ່ ນ: ການກວດກາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ.   
 
ໃນນາມເປັນລູກຄ້າຄົນໜ່ຶງ, ທ່ານ ຫຼື  ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ ຈະສື ບຕ່ໍເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານນາຍຈ້າງຂອງ IP 
ຂອງທ່ານ. IP ຂອງທ່ານຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານການຈ້າງງານຂອງພວກເຂົ າ ໃຫ້ແລ້ວສໍ າເລັດກ່ອນວັນທີ  1 ຕຸລາ 2021. 
  
ທ່ານໄດ້ຮັບການຄັດເລື ອກຈາກ DSHS ເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການທົດລອງ.  

• ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການທົດລອງ, ທ່ານ ແລະ IP ຂອງທ່ານ 
ຈະມີໂອກາດໃນການໃຫ້ຄໍ າຕໍາໜິຕິຊົມກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ພວກທ່ານໄດ້ປະສົບພົບພ້ໍ.  

• ທ່ານອາດຈະຮູ້ຈັກບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ໄດ້ຮັບ ຫຼື  ໃຫ້ການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລ ແຕ່ຈະບໍ່ ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນກຸ່ມທົດລອງ. 
ບຸກຄົນເຫ່ົຼານີ ້  ຈະຖື ກຫັນປ່ຽນໄປຍັງ CDWA ໃນຕ້ົນປີ ໜ້າ ໂດຍຂຶ ້ ນກັບທີ່ ຢູ່ຂອງລູກຄ້າ.   

• ວິ ທີ ທີ່ ໄວທີ່ ສຸດ ແລະ ປອດໄພທີ່ ສຸດ ທີ່ ພວກເຮົ າຈະໃຊ້ສື່ ສານກັບທ່ານແມ່ນທາງອີ ເມວ. ຂໍ ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ພະນັກງານການເງິ ນຂອງDSHS ມີ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານແລ້ວ. 

• ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ອີ ເມວ, ພວກເຮົ າສາມາດຊ່ວຍຕ້ັງອັນໜ່ຶງໃຫ້ທ່ານໄດ້ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ.  ຖ້າທ່ານສົນໃຈທີ່ ຈະຕ້ັງທີ່ ຢູ່ອີ ເມວ, 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົ າທີ່ ເບີ : 866-214-9899.   

 
 
 
 



 

 

ຮຽນຮູ້ເພ່ີມຕື່ ມກ່ຽວກັບ CDE. 
ການສໍ າມະນາຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທາງເວັບ (ເປີ ດໃຫ້ສາທາລະນະ)  

• ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ສໍ າລັບ CDE, ວັນອັງຄານ, ວັນທີ  8/3/2021, ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ ້ າ PDT 
• ການປ່ຽນແປງກໍານົດເວລາໃນການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ ຂີ ດຈໍ າກັດອາທິດການເຮັດວຽກ (WWL), ວັນອັງຄານ, ວັນທີ  

8/10/2021, 3:00 ໂມງແລງ PDT  
• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ, ວັນຈັນ, ວັນທີ  8/16/2021, 9:00 ໂມງເຊົ ້ າ PDT  
• ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເປັນພ່ໍແມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພັກອາໄສຢູ່ນໍ າ, ວັນພະຫັດ ວັນທີ  8/26/2021, 3:00 ໂມງແລງ PDT  

 ການສໍ າມະນາທາງເວັບກ່ຽວກັບທົດລອງ (ເປີ ດໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ IP ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມການທົດລອງ) 
• ການທົດລອງ: ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ, ວັນພະຫັດ, ວັນທີ  8/19/2021, 3:00 ໂມງແລງ PDT   
• ການທົດລອງ: ຂະບວນການຈ້າງງານ, ວັນອັງຄານ, ວັນທີ  8/24/2021, 3:00 ໂມງແລງ PDT  
• ການທົດລອງ: ການສ່ົງເວລາ ແລະ ການຮັບເງິ ນເດື ອນ, ວັນພຸດ, ວັນທີ  8/25/2021, 9:00 ໂມງເຊົ ້ າ PDT 

ລິ ້ ງເຊື່ ອມຕ່ໍການລົງທະບຽນ ສໍ າລັບການສໍ າມະນາທາງເວັບເຫ່ົຼານີ ້  ແມ່ນມີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ CDWA ທີ່ : 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 
ຕິດຕ່ໍ CDWA  
ອີ ເມວ: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
ໝາຍເລກໂທລະສັບໂທຟຼີ : 866-214-9899  
ເວັບໄຊ: www.ConsumerDirectWA.com    

 
ພວກເຮົ າຈະຕິດຕ່ໍຫາທ່ານທາງໂທລະສັບ ເພ່ືອຕິດຕາມຈົດໝາຍສະບັບນີ ້ . ກະລຸນາຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າທາງໂທລະສັບ ຫຼື  ອີ ເມວ 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ. 
 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ,   
ທີ ມງານເຄື ອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ   
  
ການຊ່ວຍເຫືຼອເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບອື່ ນໆ   
ສໍ າລັບຄົນຫູໜວກ ແລະ ມີ ຄວາມບົກພ່ອງທາງຫູ: 877-398-7969  
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