
 

 

ថ្ងៃទ ី1 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2021 
 

ជូនចាំព ោះ <Client Name>   

 
អ្នកអាចនឹងដឹងថារពបៀបកនុងការព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការនិងពបើក្ាក់ដល់អ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល 

របស់អ្នកកាំពុងមានការផ្លា ស់បដូរ។ បណ្តា ញខងទាំផ្លា ល់ស្មាប់អ្នកព្បើ្ាស់របស់រដឋ Washington (CDWA) 

(www.ConsumerDirectWA.com) នឹងកាា យជានិពោជកដឹកនាំពោយអ្នកព្បើ្ាស់ (CDE) 

(www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-employer-project) របស់អ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល 

(IP) ទាំងអ្ស់។ ចាប់ពផ្ាើរពៅថ្ងៃពនោះ ចាប់ពថី្ងៃទ ី1 ខែកញ្ញា ពនោះតពៅ អ្នក និងអ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) 

របស់អ្នកអាចអ្នុវតាសករមភាព ពដើរបីព វ្ើការផ្លា ស់បាូរពៅកាន់ CDE។   
ការផ្លា ស់បាូរពៅកាន់ CDE មានន័យថាអ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នកនឹងផ្លា ស់បាូរពីការចុោះកិចចសនាជារួយ 

្កសួងសងគរកិចច និងសុខាភិាល (DSHS) ពៅជាការព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការពោយ CDWA វិញ។ នីតិកាលរបស់រដឋ 
Washington ានត្រូវឱ្យមានការផ្លា ស់បាូរពនោះពលើរពបៀបដាំពណើរការករមវិ្ីខងទាំផ្លា ល់ែាួន។ CDWA 

នឹងកាា យជានិពោជក្សបចាប់ស្មាប ់IP ទាំងអ្ស់។ CDWA នឹងទទួលែុស្តូវកនុងការព្ជើសពរើសបុគ្គលិក 
ពបើក្ាក់ខែ និង្តួតពិនិតយព័ត៌មានពផ្ាៀងផ្លា ត់របស់ IP ដូចជាការ្តួតពិនិតយសាវតារ 
និងការបណាុ ោះបណ្តា លជាពដើរ។ កនុងនរជាអ្តិងិជនមាន ក់ អ្នកឬអ្នកតាំណ្តងខដលមានការអ្នុញ្ញា តរបស់អ្នក
នឹងបនាព្វើជានិពោជក្គ្ប់្គ្ងពលើ IP របស់អ្នក។   
អ្នក្តវូានព្ជើសពរើសពោយ DSHS ឱ្យកាា យជាខផ្នករយួថ្នការសាកលបង។  

• ជាខផ្នករួយថ្នការសាកលបង អ្នកនិង IP របស់អ្នកនឹងមានឱ្កាសផ្ាល់រតិខកលរអ
ទក់ទងនឹងបទពិពសា្ន៍របស់អ្នក។  

• អ្នក្បខែលជាសាគ ល់អ្នកពផ្េងពទៀតខដលទទួល ឬផ្ាល់ពសវាករមខងទាំប ុខនារិន្តូវានរាប់បញ្ចូលកនុង 
្កុរអ្នកសាកលបង។ បុគ្គលទាំងពនោះនឹងផ្លា ស់បដូរពៅកាន់ CDWA ពៅពដើរឆ្ន ាំព្កាយ 

អា្ស័យពលើកខនាងខដលអ្តិងិជនរស់ពៅ។   
• អ្ុីខរលគ្ឺជារព្ាាយពលឿន និងមានសុវតថិភាពបាំផ្ុត ពដើរបីឱ្យពយើង្ា្ស័យទក់ទងជារួយអ្នក។  

សូរ្ាកដថាបុគ្គលិកខផ្នកែិរញ្ាវតថុ DSHS របស់អ្នកមានព័ត៌មានទាំនក់ទាំនងបចចុបបននរបស់អ្នក។ 
• ្បសិនពបើអ្នករិនមានអ្ុីខរលពទ ពយើងអាចជួយអ្នកបពងកើតអ្ុីខរលរួយ

ពោយរិនគិ្តថ្ងា។  ្បសិនពបើអ្នកចាប់អាររមណ៍ចង់ទទួលានអាសយោឋ នអីុ្ខរលរួយ 

សូរទក់ទងរកពយើងែ្ុាំតារ៖ 866-214-9899។   
 
សារៈសាំខាន ់

• ពិនិតយពរើលលកខែណឌ ពសវាករមអ្តិងិជនខដលមានភាា ប់រកជារួយ។ 
• ពិនិតយពរើលឯកសារសដីពីពសចកដីបង្គគ ប់ពលើការពរើលខងកនុងដាំណ្តក់កាលចុងព្កាយថ្នជីវិតខដលមាន 

ភាា ប់រកជារួយ។  
• ពិនិតយពរើលរគ្គុពទសក៍ខណនាំែាីៗស្មាប់និពោជក្គ្ប់្គ្ង។ 

 



 

 

តនួទរីបសន់ពិោជក្គ្ប់្គ្ងអ្តិងជិន។ 
• កនុងនរជានិពោជក្គ្ប់្គ្ង អ្នកមានតួនទីធានថាអ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) 

របស់អ្នកព្វើការផ្លា ស់បាូរពៅកាន់ CDE ពោយពជាគ្ជ័យ។  
• ទ្រង់ខបបបទ I-9 របស់អ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នកត្រូវឱ្យមានែតថពលខារបស់ 

និពោជក្គ្ប់្គ្ង ឬអ្នកតាំណ្តងរបស់ពួកពគ្។  
• អ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នកនឹងទទួលានពសចកដីខណនាំអ្ាំពីការព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការ

របស់ពួកពគ្តាររយៈអាសយោឋ នអីុ្ខរ លខដលពួកពគ្មានពៅកនុងឯកសារជារួយ IPOne។  
• ្បសិនពបើអ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នករិនមានអាសយោឋ នអីុ្ខរលពទពួកពគ្នឹងទទួលាន  

ពសចកដីខណនាំដល់ពួកពគ្តាររយៈសាំបុ្តថ្្បសណីយ៍។ 
• អ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នកនឹងោក់បញ្ាូនពពលពវលា និងកិចចការពោយព្បើ CareAttend 

EVV (្បសិនពបើពួកពគ្រិនរស់ពៅជារួយអ្នក) ឬព្បើផ្តងលវិប CDWA DirectMyCare 

(្បសិនពបើពួកពគ្រស់ពៅជារួយអ្នក)។ 
• ្បសិនពបើពួកពគ្រិនានទទួលពសចកដីខណនាំអ្ាំពីការព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការរបស់ពួកពគ្្តឹរថ្ងៃសុ្កទី 

3 ខែកញ្ញា ពនោះពទ សូរឱ្យពួកពគ្ទក់ទងរក CDWA។ ជព្រើសទាំនក់ទាំនងមានោក់ពៅខាងព្ការ។ 
• ជាការសាំខាន់ខដលអ្នក្តូវរំលឹកអ្នកផ្ដល់ពសវាលកខណៈបុគ្គល (IP) របស់អ្នកថាពួកពគ្្តូវខតបាំពពញឯកសារ  

ព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការរបស់ពួកពគ្្តឹរថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា  ពដើរបីោក់បញ្ាូនពពលពវលាពៅកាន់ CDWA 

ពៅថ្ងៃទ ី1 ខែតុលា។  
 

ខសវងយលប់ខនថរអ្ាំពី CDE។ 
កិចច្ បជុាំតារអ្ុីន្ឺណិតពដើរបីផ្ដល់ជាព័ត៌មាន (ពបើកជូនចាំព ោះសាធារណៈជន)  

• សូរព្តៀរែាួនស្មាប់ CDE ថ្ងៃទ ី8 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2021 ពវលាពមា ង 1:30 រពសៀល PDT 

• ការផ្លា ស់បាូរកាលវិភាគ្ពបើក្ាក់ខែ និងខដនកាំណត់ថ្នសាា ែ៍ព្វើការ (WWLs) ថ្ងៃទ ី14 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 
2021 ពវលាពមា ង 11:30 ្ពឹក PDT 

• ទាំនួលែុស្តូវរបស់អ្តិងិជន ថ្ងៃទ ី17 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2021 ពវលាពមា ង 3:00 រពសៀល PDT 

• អ្នកផ្ាល់ពសវាមាតាបិតា និងអ្នកផ្ាល់ពសវាពៅនឹងកខនាង ថ្ងៃទ ី21 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2021 ពវលាពមា ង 3:30 

រពសៀល PDT  
• ផ្តងលវិប DirectMyCare និង EVV ថ្ងៃទ ី29 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2021 ពវលាពមា ង 1:00 រពសៀល PDT 

កិចច្បជុាំតារអ្ុីន្ឺណិតសាកលបង (ពបើកជូនចាំព ោះអ្តិងិជនសាកលបង និង IP) 

• ការសាកលបង៖ សាំណួរ និងជាំនួយបនាផ្លា ល់ស្មាប់ការព្ជើសពរើសឱ្យបព្រើការរបស់ IP 

(ការចូលរួរមានចាំនួនកាំណត)់ អាចមានវគ្គព្ចើន 
 

តាំណភាា ប់ស្មាប់ការចុោះព ម្ ោះចូលរួរកិចច្បជុាំតារអីុ្ន្ឺណិតទាំងពនោះមានពៅពលើពគ្ែទាំព័ររបស់ CDWA 

ខដលមានអាសយោឋ ន www.ConsumerDirectWA.com/Resources។  
 
  



 

 

ទក់ទង CDWA  

អ្ុីខរល៖ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  

ពលែទូរសពាឥតគ្ិតថ្ងា៖ 866-214-9899  

ពគ្ែទាំព័រ៖ www.ConsumerDirectWA.com    

 
សូរទក់ទងរកពយើងែ្ុាំតារទូរសពា ឬអីុ្ខរល ្បសិនពបើអ្នកមានសាំណួរ។ 
 
ពោយកាីពោរព   
្កុរការង្គរបណ្តា ញខងទាំពោយផ្លា ល់ស្មាប់អ្នកព្បើ្ាស់របស់រដឋ Washington  

  
ជាំនួយជាភាសា និង្ទង់្ទយពផ្េងពទៀត   
ស្មាប់អ្នកពិការ្តពចៀក និងពិាកសាដ ប់៖ 877-398-7969 

 
 

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

