
CDWA  ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າເພື່ອກຳນດົຊົວ່ໂມງທ່ີປະເມນີລະຫວ່າງ  IP  ຫາຼຍຄົນ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທົບທວນຄືນຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກ ແລະ ການນຳໃຊກ້ານ
ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ.
ລູກຄ້າຈະຈ່າຍຄ່າຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງກັບ CDWA ແທນການຈ່າຍໃຫ້ແກ່ 
IP ຂອງຕົນ, ຖ້າມ.ີ
ລູກຄ້າຈະຕິດຕ� CDWA ຖ້າມຄີຳຖາມ ແລະ ຂ�ຂອ້ງໃຈທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກັບ IP.

IP ຈະໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງໂດຍ CDWA, ບ�ໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບ DSHS.
ຈະມກີານເບກີຈ່າຍເງນິປະຈຳສອງອາທິດ ໃນທຸກໆວັນສຸກ.
IP ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ CDWA ຊາບກ່ຽວກັບຊອ່ງທາງໃນການການຮັບຄ່າຈ້າງທ່ີຕົນຕ້ອງການ 
ບ�ວ່າຈະເປັນການຝາກເງນິໂດຍກົງ ຫຼື ບດັຊຳລະ. ຈະບ�ສາມາດເລືອກການຈ່າຍເງນິສົດ ກັບ 
CDWA ໄດ້.
IP ທ່ີຖືກຍກົເລີກຈາກລູກຄ້າແລ້ວ ຍງັຄົງຮັກສາການຈ້າງງານຂອງຕົນກັບ CDWA 
(ສົມມຸດວ່າ IP ບ�ໄດ້ສູນເສຍສິດໃນການເຮັດວຽກ) ແລະ ສາມາດຈະສືບຕ�ໃຫ້ບລິໍການແກ່
ລູກຄ້າຄົນອ່ືນໆໄດ້.
CDWA ຈະປະຕິບດັໜາ້ວຽກບລິໍຫານທັງໝດົ ລວມທັງການເບກີຈ່າຍເງນິເດືອນ.
ຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກຊົວ່ຄາວຈະຖືກຄຸ້ມຄອງບລິໍຫານໂດຍ CDWA ໂດຍມຂີ�
ມູນມາຈາກ ຜູຈັ້ດການກລໍະນ.ີ
IP ຈະບ�ຮັບຜດິຊອບໃນການເກັບຄ່າຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າ ຈາກລູກຄ້າ.
ການກວດກາຄນຸລັກສະນະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ (CC&S) ຈະເປັນຄວາມ
ຮັບຜດິຊອບຂອງ CDWA ໂດຍມຂີ�ມູນມາຈາກ ຜູຈັ້ດການກລໍະນຕີາມຄວາມຕ້ອງການ.

ລູກຄ້າຈະຍັງຄົງເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງບໍລິຫານນາຍຈ້າງ ແລະ ສາມາດເລືອກ, ກຳນດົເວລາ, ຄຸ້ມຄອງ
ບລິໍຫານ, ຄວບຄມຸ ແລະ ຍົກເລີກ IP ຂອງຕົນໄດ້.
ມູນຄ່າການບລິໍການຂອງລູກຄ້າ ຈະສືບຕ�ໄດ້ຮັບການກຳນດົຜາ່ນການປະເມນີຜນົຂອງ  CARE.
ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າ ຈະຖືກກຳນດົຕາມທ່ີເຄີຍມມີາ, ຖ້າມ.ີ
ລູກຄ້າຈະເຮັດວຽກກັບຜູຈັ້ດການກລໍະນທ່ີີມີຢູ່ແລ້ວ.
ຖານຂ�ມູນ Carina ຈະຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ສຳລັບລູກຄ້າ ເພ່ືອຄ້ົນຫາ IP ໃໝ ່ຫຼືເພີ່ມຕ່ືມ.
ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜດິຊອບໃນການວາງແຜນສຳຮອງ ສຳລັບຜູເ້ບິ່ງແຍງດູແລສຳຮອງ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

IP ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມຊົວ່ໂມງອາຊບີສະສົມ (CCH) ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອັດຕາການຝຶກ
ອົບຮົມຂັນ້ສູງ.
IP ຈະສືບຕ�ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງໃນເວລາທ່ີລາພັກ (PTO).
IP ຈະສືບຕ�ສ່ົງເວລາ ແລະ ບນັດາໜ້າວຽກການດແູລທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມດັ. 
ຈະໂອນຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກໄປຍງັ CDWA ໃນການຫັນປ່ຽນເປັນ CDE.
ການຝຶກອົບຮົມ IP ແລະ ການສຶກສາແບບຕ�ເນື່ອງ ຈະສືບຕ�ດຳເນນີຕ�ໄປໂດຍຜາ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ດ້ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ SEIU's Benefits Group.
ເງື່ອນໄຂໃນການມສິີດໄດ້ຮັບ ແລະ ຂ�ກຳນດົໃນການກວດກາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ IP ຈະ
ສືບຕ�ອີງໃສ່ມາດຖານທ່ີລັດວຊໍງິຕັນກຳນດົໄວ້.
ຂ�ກຳນດົກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງ IP, ເກນເງນິເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕ່າງໆ 
ຈະສືບຕ�ກຳນດົຕາມກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຂ�ຕົກລົງກ່ຽວກັບສະພາບການຈ້າງງານ (CBA) 
ກັບ SEIU 775.
ຖານຂ�ມູນ Carina ຈະຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ສຳລັບ IP ທ່ີຈະຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ ່ຫຼືເພີ່ມຕ່ືມ.

ສ່ິງທ່ີຍງັຈະຮັກສາໄວ້ຄືເກ່ົາ ສຳລັບລູກຄ້າແມນ່ມີຫຍັງແດ? ສ່ິງທ່ີມກີານປ່ຽນແປງສຳລັບລູກຄ້າ ແມນ່ມຫີຍັງແດ?

ສ່ິງທ່ີຍງັຈະຮັກສາໄວ້ຄືເກ່ົາ ສຳລັບ IP ແມນ່ມີຫຍັງແດ? ສ່ິງທ່ີມກີານປ່ຽນແປງສຳລັບ IP ແມນ່ມຫີຍງັແດ?

CDWA ກຄືໍ CDE
ໃນຖານະເປັນໂຄງການ CDE ໃຫ້ແກ່ພະແນກບລິໍການສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ (DSHS) ແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ, ໂຄງການ ເຄືອຂາ່ຍການດແູລຜູບ້ລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກງຸວຊໍງິຕັນ (CDWA) ຈະວ່າ
ຈ້າງຜູໃ້ຫ້ບລິໍການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ສະເພາະກິດປະມານ 46,000 ຄົນທ່ີຈະສະໜອງການບລິໍການດູແລສ່ວນຕົວ ແລະ ໃຫ້ການດແູລຊົວ່ຄາວພາຍໃນບາ້ນ. CDWA ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດິກັບ DSHS, ອົງ
ການຄຸມ້ຄອງການຊວ່ຍເຫຼອືຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ອົງການຄຸມ້ຄອງຄວາມພິການທາງດ້ານການພັດທະນາການ ແລະ ອົງການຄຸມ້ຄອງຜູສູ້ງອາຍຸປະຈຳພື້ນທ່ີ ແລະ ຈະເລ່ີມທຳການຫັນປ່ຽນກັບກຸ່ມລູກຄ້າ
ທົດລອງປະມານ 250 ຄົນ ແລະ IP ທ່ີກ່ຽວຂອ້ງຂອງພວກເຂົາ, ຈາກເຂດປົກຄອງ Lewis, Mason ແລະ Thurston. ການທົດລອງດ່ັງກ່າວຈະຕາມມາດ້ວຍສອງໄລຍະ ແລະ IP ໃນປັດຈຸບນັຈະໄດ້ຮັບການ
ວ່າຈ້າງໂດຍ CDWA ໃນຕ້ົນປີ 2022.

ຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນການວ່າຈ້າງ, ຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກ, ການຈ່າຍເງນິເດືອນ, ຄຳຖາມ
ກ່ຽວກັບການຈັດການກລໍະນ,ີ ປະຕູເວັບໄຊ  DirectMyCare, ການກວດສອບການຢ້ຽມ
ຢາມແບບເອເລັກໂຕນກິ (EVV) ແລະ ຄຳຖາມອ່ືນໆ.

ຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການທ່ົວລັດ
ຫ້ອງການສາມແຫ່ງ: Federal Way, Lacey, Spokane
ຜູ້ປະສານງານການບລິໍການ ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອບນັດາລູກຄ້າ ແລະ IP ລວມທັງຜູທ່ີ້ມຄີວາມ
ສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ່ີຈຳກັດ.
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ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ ຜູບ້ລິໍໂພກເປນັຜູຄ້ວບຄມຸນາຍຈ້າງ 
(Consumer Directed Employer, CDE)

ມຕີ�ໃນໜາ້ຕ�ໄປ

ທຸກໆຊີວິດ.                         ທຸກໆໄລຍະເວລາ.                         ທຸກໆວັນ.
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ໄລຍະທີ 1

ະນຳທົດລອງ

ໄລຍະທີ 2

ການຕິດຕ�ສ່ືສານທົດລອງ

ຄຳແນະນຳທົດລອງ ສຳລັບບນັດາລູກຄ້າ ແລະ IP

ການທົດລອງວ່າຈ້າງ IP

ການບນັທຶກເວລາທົດລອງເລ່ີມຕ້ົນ ສຳລັບ IP 250 ຄົນ

ການສ່ືສານ ໄລຍະທີ 1

ຄຳແນະນຳ ສຳລັບບນັດາລູກຄ້າ ແລະ IP ໄລຍະທີ 1

ການວ່າຈ້າງ IP ໄລຍະທີ 1

ການບນັທຶກເວລາເລ່ີມຕ້ົນ ສຳລັບ IP 16.000 ຄົນ ໄລຍະທີ 1

ການສ່ືສານ ໄລຍະທີ 2

ຄຳແນະນຳ ສຳລັບບັນດາລູກຄ້າ ແລະ IP ໄລຍະທີ 2

ການວ່າຈ້າງ IP ໄລຍະທີ 2

ການບນັທຶກເວລາ
ເລ່ີມຕ້ົນ ສຳລັບ 
IP 30.000 ຄົນ 
ໄລຍະທີ 2

IP ທັງໝດົ
46,000 ຄົນ
ໄດ້ຮັບການ

ການຫັນປ່ຽນ
ໄປຍງັ CDE

ເຄືອຂາ່ຍການດແູລຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວຊິໍງຕັນ

ບນັດາ IP ຈະໃຊແ້ອັບມຖືືຂອງ CDWA, ປະຕເູວັບໄຊ DirectMyCare ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບທ່ີບ�ໄດ້ເສຍຄ່າ ສຳລັບຜູທ່ີ້ໃຊໂ້ທລະສັບຕ້ັງໂຕະ.
ສ່ິງທ່ີຍງັຈະຮັກສາໄວ້ຄືເກ່ົາ ສຳລັບ EVV ແມນ່ມຫີຍັງແດ?
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ເຮັດໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າ ຜູ້ຈັດການກລໍະນຂີອງທ່ານມຂີ�ມູນຕິດຕ�ຫ້ຼາສຸດຂອງທ່ານ ລວມທັງທ່ີຢູ່ອີເມວ, ທ່ີຢູ່ໄປສະນ ີແລະ ເບີໂທລະສັບ.

ເຮັດໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າ ຂ�ມູນປະຊາກອນ, ອີເມວ ແລະ ຂ�ມູນຕິດຕ�ອ່ືນໆ ແມນ່ເປັນຂ�ມູນອັບເດດຫ້ຼາສຸດ ກັບ DSHS ແລະ/ຫຼື IPOne. 
ກວດເບິ່ງຍອດເງນິຄ່າຈ້າງໃນເວລາທ່ີລາພກັ (PTO) ຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດຫ້ຼາສຸດແລ້ວ.
ນຳໃຫ້ທັນເຫດການ ກ່ຽວກັບຂ�ກຳນດົໃນການການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ການກວດປະຫວັດຄວາມເປນັມາ. 
ພຈິາລະນາການຮັບເງນິດ້ວຍການຝາກໂດຍກົງ. ສັນຍາຂອງ CDWA ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບເງນິຜາ່ນການຝາກໂດຍກົງ ຫືຼ ຈ່າຍຜາ່ນບັດຊະລະເທ່ົານັນ້. ຈະບ�ສາມາດເລືອກຮັບເງນິ
ສົດອີກຕ�ໄປແລ້ວ. 
ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບສາທາລະນະ ປະຈຳເດືອນຂອງ DSHS ແລະ ຮັບຂ�ມູນອັບເດດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ CDE ຜາ່ນ GovDelivery. 
ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮັບຂ�ມູນອັບເດດ ແລະ ການສຳມະນາຜາ່ນເວັບເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ໃນທ່ີຢູ່ເວັບໄຊຕ�ໄປນີ້:

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

IP ທ່ີອາໄສຢູ່ນຳ ຍັງສືບຕ�ໄດ້ຮັບການຍກົເວ້ັນຈາກຂ�ກຳນດົຂອງ EVV.
IP ທ່ີອາໄສຢູ່ນຳ ຍັງຈະຕ້ອງສືບຕ�ລາຍງານເວລາ/ໜ້າວຽກປະຈຳອາທິດ.
IP ທ່ີບ�ອາໄສຢູ່ນຳ ຍັງຈະຕ້ອງສືບຕ�ສ່ົງເວລາ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆຜາ່ນແອັບ ຫຼື ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະຂອງ EVV.
IP ທ່ີບ�ອາໄສຢູ່ນຳ ຍັງຈະຕ້ອງສືບຕ�ລາຍງານໂມງເຂ້ົາ/ໂມງອອກກັບ EVV, ບ�ວ່າຈະເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ໃນຊຸມຊນົ.

ບນັດາລູກຄ້າ

ບນັດາ IP

ທັງໝດົ

ພາບລວມກ່ຽວກັບ ການກວດສອບການຢ້ຽມຢາມແບບເອເລັກໂຕນກິ (EVV) ຂອງ CDWA

ກຳນດົເວລາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ CDE

ລາຍການກວດກາການກະກຽມ

ທຸກໆຊີວິດ.                         ທຸກໆໄລຍະເວລາ.                         ທຸກໆວັນ.
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