
 

 

ວັນທີ  01 ກັນຍາ 2021 
 

ຮຽນທ່ານ <Client Name> ທີ່ ຮັກແພງ,   
 

ຂໍ ໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ວິ ທີ ການຈ້າງງານ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງ. 
ເຄື ອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) ຈະມາເປັນ 
ໂຄງການຜູ້ບໍ ລິ ໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-
employer-project) ຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ທຸກຄົນ. ເລີ່ ມມື ້ ນີ ້ , ມື ້ ວັນທີ  1 ເດື ອນກັນຍາ, ທ່ານ ແລະ IP 
ຂອງທ່ານ ສາມາດລົງມືເຮັດເພ່ືອເລີ່ ມການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໄປຍັງໂຄງການຜູ້ບໍ ລິ ໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE).  
 

ການປ່ຽນແປງໄປຍັງ CDE ໝາຍຄວາມວ່າ IP ຂອງທ່ານຈະຖື ກຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດສັນຍາກັບພະແນກບໍ ລິ ການສັງຄົມ ແລະ 
ສຸຂະພາບ (DSHS) ໄປເປັນການໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງຈາກ CDWA. ສະພາແຫ່ງລັດວໍ ຊິ ງຕັນ ໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງໃຫ້ມີ ການ 
ປ່ຽນແປງວິ 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 
ນາຍຈ້າງຂອງ IP ຂອງທ່ານ.  
 

ທ່ານໄດ້ຮັບການຄັດເລື ອກຈາກ DSHS ເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການທົດລອງ.  
• ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການທົດລອງ, ທ່ານ ແລະ IP ຂອງທ່ານ ຈະມີ ໂອກາດໃນການໃຫ້ຄໍ າຕໍາໜິຕິຊົມ  
ກ່ຽວກັບສິ່ 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. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ຂອງ DSHS ມີ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານແລ້ວ. 

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

 

ສິ່ ງສໍ າຄັນ 
• ອ່ານຂໍ ້ ກໍານົດໃນການບໍ ລິ ການລູກຄ້າທີ່ ຄັດຕິດມາ. 
• ອ່ານເອກະສານ ຄໍ າສ່ັງການປີ່ ນປົວລ່ວງໜ້າ (Advance Directives) ທີ່ ຄັດຕິດມາ. 
• ອ່ານຄູ່ມື ແນະນໍ າການເລີ່ ມຕ້ົນຂອງນາຍຈ້າງທີ່ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແບບເລັ່ ງລັດ. 

 

ບົດບາດຂອງລູກຄ້າທີ່ ຄຸ້ມຄອງນາຍຈ້າງ. 
• ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານມີ ບົດບາດໃນການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ IP ຂອງທ່ານໄດ້ທໍາການຫັນປ່ຽນໄປຍັງ 

CDE ສໍ າເລັດແລ້ວ.  
• ແບບຟອມ I-9 ຂອງ IP ຂອງທ່ານ ຕ້ອງການລາຍເຊັນຂອງນາຍຈ້າງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື  ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົ າທ່ານ.  
• IP ຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງເຂົ າເຈົ ້ າ ຜ່ານທີ່ ຢູ່ອີ ເມວທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຢູ່ໃນໄຟລ໌ ກັບ IPOne.  
• ຖ້າ IP ຂອງທ່ານບໍ່ ມີ ທີ່ ຢູ່ອີ ເມວ, ເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າຜ່ານທາງໄປສະນີ . 

 



 

 

• IP ຂອງທ່ານຈະສ່ົງເວລາ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໂດຍນໍ າໃຊ້ CareAttend EVV (ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ພັກອາໄສຢູ່ນໍ າທ່ານ) ຫຼື  
ປະຕູເວັບໄຊ CDWA DirectMyCare (ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າອາໄສຢູ່ນໍ າທ່ານ). 

• ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການຈ້າງ ກ່ອນວັນສຸກ ວັນທີ  3 ກັນຍາ, ກະລຸນາບອກໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍຫາ 
CDWA. ທາງເລື ອກໃນການຕິດຕ່ໍແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ . 

• ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ IP ຂອງທ່ານວ່າ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງປະກອບເອກະສານການຈ້າງງານຂອງຕົນ 
ໃຫ້ສໍ າເລັດກ່ອນວັນທີ  24 ກັນຍາ ເພ່ືອສ່ົງເວລາໃຫ້ CDWA ໃນວັນທີ  1 ຕຸລາ.  

 

ຮຽນຮູ້ເພ່ີມຕື່ ມກ່ຽວກັບ CDE. 
ການສໍ າມະນາຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທາງເວັບ (ເປີ ດໃຫ້ສາທາລະນະ)  

• ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ສໍ າລັບ CDE, ວັນທີ  9/8/2021, ເວລາ 1:30 ໂມງຕອນທ່ຽງ PDT 
• ການປ່ຽນແປງກໍານົດເວລາໃນການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ ຂີ ດຈໍ າກັດອາທິດການເຮັດວຽກ (WWL), ວັນທີ  9/14/2021, 

ເວລາ 11:30 ໂມງເຊົ ້ າ PDT 
• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ, ວັນທີ  9/17/2021, ເວລາ 3:00 ໂມງແລງ PDT 
• ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເປັນພ່ໍແມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພັກອາໄສຢູ່ນໍ າ, ວັນທີ  9/21/2021, ເວລາ 3:30 ໂມງແລງ PDT  
• ປະຕູເວັບໄຊ DirectMyCare ແລະ EVV, ວັນທີ  9/29/2021, ເວລາ 1:00 ໂມງຕອນທ່ຽງ PDT 

ການສໍ າມະນາທາງເວັບກ່ຽວກັບທົດລອງ (ເປີ ດໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ IP ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມການທົດລອງ) 
• ການທົດລອງ: ບັນດາຄໍ າຖາມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອແບບສົດໆ ກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງ IP (ມີ ບ່ອນນ່ັງຈໍ າກັດ), 

ມີ ຫຼາຍຊ່ວງເວລາໃຫ້ເລື ອກ 
 

ລິ ້ ງເຊື່ ອມຕໍ່ ການລົງທະບຽນ ສໍ າລັບການສໍ າມະນາທາງເວັບເຫຼົ່ ານີ ້  ແມ່ນມີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ CDWA ທີ່ , www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 

ຕິດຕ່ໍ CDWA  
ອີ ເມວ: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
ໝາຍເລກໂທລະສັບໂທຟີຼ: 866-214-9899  
ເວັບໄຊ: www.ConsumerDirectWA.com    

 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າທາງໂທລະສັບ ຫຼື  ອີ ເມວ ຖ້າທ່ານມີຄໍ າຖາມ. 
 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,   
ທີ ມງານເຄື ອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ  
  

ການຊ່ວຍເຫືຼອເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບອື່ ນໆ   
ສໍ າລັບຄົນຫູໜວກ ແລະ ມີ ຄວາມບົກພ່ອງທາງຫູ: 877-398-7969 

 

mailto:InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com
http://www.consumerdirectwa.com/

