
CDWA នងឹសហការជាមយួអតថិជិន េដមី្បកីណំតេ់ម៉ាងវាយតៃម�ក �ងុចេំណាម IP ជាេ្រចនីតាមការ
ចា�ំច ់នងិពនិតិ្យេមីលែដនកណំតក់ារងារ នងិការេ្របី្រ�សក់ារងារបែន �មេម៉ាង។
អតថិជិននងឹបង្់រ�កច់េំពាះទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន (េ�េពលសម្រសប) េដាយផា� លេ់� 
CDWA ជនំសួឱ្យ IP របសព់កួេគ។
អតថិជិននងឹទាកទ់ង CDWA ស្រមាប់សណួំរ នងិក �កីង �លទ់ាកទ់ងនងឹ IP។

IP នងឹ្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សឱ្យបេ្រមីការេដាយ CDWA េដាយមិនចះុកចិ �សន�ជាមយួ DSHS េទ។
្រ�កែ់ខពរីដងក �ងុមយួស�� ហន៍ងឹ្រត �វេបីកឱ្យេ�ៃថ �ស្ុរក។
IP នងឹ្រត �វជនូដណឹំងដល ់CDWA ពរីេប�បែដលពកួេគចងទ់ទលួ្រ�កែ់ខរបសព់កួេគ - ទាងំ
េដាយការដាក្់រ�កេ់ដាយផា� ល ់ឬកាតទទូាត។់ សាច្់រ�កជ់ាមលូប្បទានប្រតនងឹមិនែមនជាជេ្រមីស
ស្រមាប់ CDWA េឡយី។
IP ែដល្រត �វ�នប�្ឈប់េដាយអតថិជិនអាចនងឹរក�ការងាររបសព់កួេគជាមយួ CDWA �ន 
(សន�តថាអ�កផ�លេ់សវាលក�ណៈបគុ �លមិន�ន�តប់ងស់ទិ �េិធ �កីារ) េហយីអាចនងឹបន�ផ �លេ់សវា
កម�ដលអ់តថិជិនេផ្សងេទ�ត។
CDWA នងឹបំេពញមខុងាររដ��លទាងំអសរ់មួទាងំការេបីក្រ�កែ់ខផងែដរ។
ែដនកណំតៃ់នស�� ហេ៍ធ�កីារបេណា� ះអាសន�នងឹ្រត �វ�ន្រគប់្រគងេដាយ CDWA េដាយមានការ
ចលូរមួពអី�ក្រគប់្រគងករណី។
IP នងឹមិនទទលួខសុ្រត �វក �ងុការ្របមលូទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិនពអីតថិជិនេឡយី។
ការពនិតិ្យេមីលលក�ណៈសម្បត � ិសមត �ភាព នងិភាពសម្រសប (Character, Competence, and 
Suitability, CC&S) នងឹកា� យជាទនំលួខសុ្រត �វរបស ់CDWA េដាយមានការចលូរមួពអី�ក្រគប់្រគង
ករណីតាមការចា�ំច។់

អតថិជិននងឹេ�ែតបន�េធ �ជីានេិយាជក្រគប់្រគង េហយីអាចេ្រជសីេរ �ស េរ�បចកំាលវ �ភាគ ្រគប់្រគង 
េមីលការខសុ្រត �វ នងិប�្ឈប់ IP របសព់កួេគ។
ចនំនួេសវាកម�របសអ់តថិជិននងឹបន�កណំតត់ាមរយៈការវាយតៃម�េល ីCARE។
ទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន (េ�េពលសម្រសប) នងឹ្រត �វ�នកណំតដ់ចូែដល�នេធ�កីន �ងមក។
អតថិជិននងឹសហការជាមយួអ�ក្រគប់្រគងករណីែដលមាន្រសាប់។
មលូដា� នទនិ �នយ័ Carina នងឹេ�ែតមានស្រមាប់ឱ្យអតថិជិនេធ �កីារែស�ងរក IP ថ � ីឬបែន �ម។
អតថិជិននងឹមានទនំលួខសុ្រត �វក �ងុការេរ�បចែំផនការប្រម �ងទកុស្រមាប់អ�កេមីលែថប្រម �ងតាមការ
ចា�ំច។់

IP នងឹទទលួ�ន្រ�កក់ៃ្រមតាមអ្រតាេម៉ាងការងារសរបុចលូគា�  (Cumulative Career Hours, 
CCH) របសព់កួេគ នងិអ្រតាបណ�ុ ះបណា� លក្រមិតខ�ស។់
IP នងឹបន�រក្រ�ក�់នពេីម៉ាងស្រមាកមាន្រ�កក់ៃ្រម (Paid Time Off, PTO) ផងែដរ។
IP នងឹបន�ដាកប់��នូចនំនួេម៉ាង នងិកចិ �ការែថទាែំដលទទលួ�នការអន�ុ�តរបសព់កួេគ។ 
ែដនកណំតៃ់នស�� ហេ៍ធ�កីារនងឹេផ�រេ� CDWA តាមរយៈអន�រកាល CDE។
ការបណ�ុ ះបណា� ល នងិការអប់រ�ជាបន�បនា� ប់ស្រមាប់ IP នងឹបន�េធ �េីឡងីតាមរយៈភាពជាៃដគូ
បណ�ុ ះបណា� លៃនSEIU's Benefits Group។
លក�ខណ� ត្រម �វក �ងុការពនិតិ្យេមីលសទិ �ទិទលួ�ន នងិសាវតាររបស ់IP នងឹបន�ែផ �កេលលីក�ណៈ
វ �នចិ �យ័ែដល�នកណំតេ់ដាយរដ� Washington។
លក�ខណ� ការងាររបស ់IP, ក្រមិត្រ�កែ់ខ នងិ្រ�កក់ៃ្រម ្រពមទាងំអត �្របេយាជនន៍ានានងឹបន�
ទទលួ�នការកណំតព់ចី�ប់រដ� នងិកចិ �្រពមេ្រព�ងចរចាសមហូភាព (Collective Bargaining 
Agreement , CBA) ជាមយួ SEIU 775។
មលូដា� នទនិ �នយ័ Carina នងឹេ�ែតមានស្រមាប់ IP ែដលកពំងុែស�ងរកអតថិជិនថ � ីឬបែន �ម។

ជំនួយទាកទ់ងនឹង ការេ្រជសីេរ �សបគុ �លកិ ែដនកណំតស់�� ហេ៍ធ �កីារ ្រ�កែ់ខ សណួំរអំពកីារ្រគប់
្រគងករណី, វ �បផតថល DirectMyCare, ការេផ��ងផា� តក់ារជបួពនិតិ្យតាម្របពន័ �េអឡចិ្រត �នកិ 
(Electronic Visit Verification, EVV) នងិសណួំរេផ្សងេទ�ត។

េតមីានអ�ីែដលេ�ដែដលស្រមាប់អតថិិជន? េតមីានការផា� ស់ប�ូរអ�ីខ �ះស្រមាប់អតថិិជន?

េតមីានអ�ីែដលេ�ដែដលស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវាលក�ណៈបុគ�ល?

គរំគូា្ំរទេសវាកម�ទទូាងំរដ�

េតមីានការផា� ស់ប�ូរអ�ីខ �ះស្រមាប់ IP?

ការ�យាល័យចំនួនបី- Federal Way, Lacey, Spokane

អ�កស្រមបស្រម�លេសវាកម� ផ�លក់ារគា្ំរទដលអ់តថិជិន នងិអ�កផ�លេ់សវាលក�ណៈបគុ �ល រមួទា ំ
ងអ�កែដលមានសមត �ភាពភាសាអងេ់គ �សមានក្រមិតផងែដរ។

CDWA គជឺា CDE
ក�ងុនាមជា CDE ស្រមាប់្រកសងួេសវាសង�មកចិ� និងសខុាភ�ិលរបស់រដ� Washington (Washington’s Department of Social and Health Services, DSHS) បណា� ញែថទាេំដាយ 
ផា� លរ់បសអ់�កេ្របី្រ�សេ់� Washington (Consumer Direct Care Network Washington, CDWA) នងឹេ្រជសីេរ �សអ�កផ�លេ់សវាលក�ណៈបគុ �លផា� ចម់ខុឱ្យបេ្រមីការ (Individual Providers, IP) ្របមា
ណ 46,000 នាក ់ែដលផ�លក់ារែថទាផំា� លខ់ �នួតាមផ�ះ នងិេសវាែថទាជំនំសួបេណា� ះអាសន�។ CDWA នងឹេធ �កីារយ៉ាងជតិស�ទិ �ជាមយួ DSHS, រដ��លផ�លជ់នំយួដលជ់នចាសជ់រានងិជនំយួយរូអែង �ង រដ��លែផ �
កពកិារភាពខាងការលតូលាស ់នងិទភីា� កង់ារក �ងុតបំនែ់ដលជយួជនចាសជ់រា េហយីនងឹចាប់េផ �មីអន�រកាលជាមយួ្រក �មសាកល្បងែដលជាអតថិជិន្របមាណ 250 នាក ់នងិ IP ែដលពាកព់ន័ �របសព់កួេគមកពេីខា
នធ ីLewis, Mason, នងិ Thurston។ ការសាកល្បងេនះនងឹ្រត �វ�នអនវុត �តាមពរីដណំាកក់ាល េហយីអ�កផ�លេ់សវាលក�ណៈបគុ �ល នងឹ្រត �វេ្រជសីេរ �សឱ្យបេ្រមីការេដាយ CDWA េ�េដមីឆា�  ំ2022។
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ការចាប់េផ �មីសា� លនិ់េយាជកែដលដឹកនាេំដាយអ�កេ្របី្រ�ស់ 
(Consumer Directed Employer, CDE)

បន�េ�ទពំរ័បនា� ប់
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ដំណាកក់ាលទ◌ី ី1

ការសាកល្បង

ដំណាកក់ាtលទ◌ី ី2

ការផ្សព�ផ�យសាកល្បង

េសចក�ែីណនាអំំពកីារសាកល្បង
ស្រមាប់អតថិិជន និង IP

ការេ្រជីសេរ �ស IP 
ឱ្យបេ្រមីការសាកល្បង

ការប��លូេម៉ាងសាកល្បង ចាប់េផ�ីមស្រមាប់ ~ IP 250 នាក់

ការផ្សព�ផ�យដំណាកក់ាលទ ី1

ការែណនាដំំណាកក់ាលទ ី1 ស្រមាប់អតថិិជន និង IP

ការេ្រជីសេរ �ស IP ឱ្យបេ្រមីការដំណាកក់ាលទ ី1

ការប��លូេម៉ាងដំណាកក់ាលទ ី1 ចាប់េផ�មីស្រមាប់ 
~ IP 16,000 នាក់

ការផ្សព�ផ�យដំណាកក់ាលទ ី2

ការែណនាដំំណាកក់ាលទ ី2 ស្រមាប់អតថិិជន និង IP

ការេ្រជីសេរ �ស IP ឱ្យបេ្រមីការដំណាកក់ាលទ ី1

ការប��លូេម៉ាង
ដំណាកក់ាលទ ី2 
ចាប់េផ�មីស្រមាប់ 
~ IP 30,000 នាក់

សរបុ 
~46,000 IP
ែដល�ន

េធ�អីន �រកាល
េ� CDE

បណា� ញែថទាផំា�       លស់្រមាបអ់�កេ្របី ្រ�សរ់បសរ់ដ �  W a s h i n g t o n

អ�កផ�លេ់សវាលក�ណៈបគុ �លនងឹេ្របីកម�វ �ធឧីបករណ៍ចលត័របស ់CDWA, វ �បផតថល DirectMyCare នងិេលខទរូសព�ឥតគតិៃថ �ស្រមាប់ជេ្រមីសទរូសព�េ្របីែខ្ស។
េតមីានអ�ីែដលេ�ដែដលស្រមាប់ EVV?
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សមូ្រ�កដថាអ�ក្រគប់្រគងករណីរបស់អ�កមានពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងែដលមានបច�បុ្បន�ភាពស្រមាប់អ�ក - រមួទាងំអាសយដា� នអីុែមល អាសយដា� នេផ �ី
សបំ្ុរត នងិេលខទរូសព�។
 
្រត �វ្រ�កដថាពត័ម៌ាន្របជាសា្រស� អីុែមល និងពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងេផ្សងៗេទ�តរបស់អ�កមានបច�បុ្បន�ភាពជាមយួ DSHS នងិ/ឬ IPOne។ 
ពនិិត្យេមីលសមតលុ្យេពលស្រមាកមាន្រ�កឈ់�លួ (PTO) របស់អ�ក េហយី្រត �វ្រ�កដថាវា្រតមឹ្រត �វ នងិមានបច�បុ្បន �ភាព។
្រត �វអនុវត�េ�តាមលក�ខណ� ត្រម�វៃនការបណ�ុ ះបណា� ល និងការ្រត�តពនិិត្យសាវតារ។ 
ពចិារណាដាក្់រ�កេ់ដាយផា� ល់។ កចិ �សន�របស ់CDWA នងឹអន�ុ� តឱ្យ�នែតដាក្់រ�ក ់ឬទទូាតេ់ដាយផា� លត់ាមរយៈកាតទទូាត្់រ�កប៉់េុណា�ះ។ 
មលូប្បទានប្រតនងឹែលងជាជេ្រមីសេទ�តេហយី។
ចះុេឈា� ះេដីម្បទីទលួ�នកចិ�្របជុំតាមអីុនធឺណិតសាធារណៈ និងពត័ម៌ានថ�ីៗ្របចាែំខ DSHS ស�អំីពកីារអនវុត �របស ់CDE តាមរយៈ GovDelivery
។ អ�កអាចចះុេឈា� ះេដមី្បទីទលួ�នបច�បុ្បន �ភាព នងិកចិ �្របជុតំាមអីុនធណិឺតទាងំេនះតាមអាសយដា� នេគហទពំរ័ខាងេ្រកាម៖

www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-employer

IP េ�ក �ងុទតីាងំបន�្រត �វ�នេលកីែលងលក�ខណ� ត្រម �វ EVV។
IP េ�ក �ងុទតីាងំបន�រាយការណ៍អំពេីម៉ាង/កចិ �ការេរ�ងរាលស់�� ហ។៍
IP ែដលមិនស�តិេ�ក �ងុទតីាងំបន�ដាកប់��នូចនំនួេម៉ាង នងិកចិ �ការតាមរយៈកម�វ �ធ ីEVV ឬទរូសព�េ្របីែខ្ស។
IP ែដលមិនស�តិេ�ក �ងុផ�ះអតថិជិនបន�េធ �កីារកតេ់ម៉ាងចលូ/េម៉ាងេចញេដាយេ្របី EVV មិនថាេធ�កីារឱ្យអតថិជិនេ�តាមផ�ះ ឬសហគមនេ៍នាះេទ។
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អ�កផ�ល់េសវា
លក�ណៈបុគ�ល

ទាងំអស់

ទដិ�ភាពទេូ�ៃន EVV របស់ CDWA

តារាងេពលេវលាៃនការដាកឱ់្យដំេណីរការ CDE

ប��ីេផ��ងផា� តក់ារេរ�បចំខ�នួ

រាលជ់វី �តទាងំអស។់       ្រគបេ់ពលេវលា។       ជាេរ�ងរាលៃ់ថ �។
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