
អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការេ្រជសីេរ �ស IP ែដលមានសកា� នពុលឱ្យចលូបេ្រមីការងារ។
អ�កអាចនងឹេ្របី្របពន័ � Carina េដមី្បែីស�ងរក IP។ Carina.org/HomeCare-Options
អ�កអាចទាកទ់ង CDWA ស្រមាប់ជនំយួក �ងុការេ្របី Carina។
អ�ក្រត �វែតអនវុត �តាមច�ប់ស�ពីកីារេរ �សេអីង។ អ�កមិនអាច្រប្រពតឹ �ដាក ់IP ខសុគា� េដាយសារចណុំចដចូតេ�េនះរបសព់កួេគេទ៖

មគ�េុទសកែ៍ណនាខំ�ីៗ ស្រមាប់នេិយាជក្រគប់្រគង

បន�េ�ទពំរ័បនា� ប់

ការេ្រជីសេរ �សឱ្យចលូបេ្រមីការងារ និងការសមា� ស IP
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បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washington (CDWA) គជឺានិេយាជក្រសបច�ប់របស់អ�កផ�ល់េសវាលក�ណៈបុគ�ល (IP)។ 
េយីងទទលួខសុ្រត �វចំេពាះកចិ �ការរដ��លក�ងុការេ្រជីសេរ �ស IP ឱ្យចលូបេ្រមីការងារ។
អតថិជិន ឬអ�កតណំាងែដលមានការអន�ុ�តគជឺានេិយាជក្រគប់្រគងរបស ់IP។ ក �ងុនាមជានេិយាជក្រគប់្រគង ទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់�ករមួមាន ការេ្រជសីេរ �ស
ឱ្យចលូបេ្រមីការងារ េ្រជសីេរ �ស នងិកណំតក់ាលវ �ភាគស្រមាប់ IP។ មគ�េុទ �សកែ៍ណនាខំ�ីៗ េនះផ �លជ់ាពត័ម៌ានសខំាន់ៗ អំពទីនំលួខសុ្រត �វទាងំេនះ។ ពត័ម៌ាន
លម�ិតបែន �មអំព្ីរបធានបទទាងំេនះ នងិអ�ីៗ ជាេ្រចនីេទ�តអាចរក�នេ�ក�ងុេស�វេ�ែណនាសំ្រមាប់នេិយាជក្រគប់្រគងេ�េលេីគហទពំរ័របសេ់យងី៖ 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources

ឧទាហរណ៍អំពសីណួំរែដលអ�កមិនអាចសរួ�នេ�េពលសមា�ស IP រមួមាន៖

ការេ្រជីសេរ �ស IP ឱ្យចលូបេ្រមីការងារ
សមូ្រត �តពនិតិ្យជាមយួ IP របសអ់�ក េដមី្បេីមីលថាេតពីកួេគ�នបំេពញតាមលក�ខណ� ត្រម �វៃនការេ្រជសីេរ �សចលូបេ្រមីការងារទាងំអសេ់ហយីឬេ�។ អ�ក 
ឬអ�កតណំាងរបសអ់�កនងឹបំេពញែផ �កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 ៃន IP របសអ់�កេដាយេ្របី DocuSign តាម្របពន័ �េអឡចិ្រត �នកិ។ ្របសនិេបីអ�ក្រត �វការ
ជនំយួ សមូទាកទ់ង CDWA។
រ�លកឹ IP របសអ់�កឱ្យប��ប់វគ �បណ�ុ ះបណា� លែណនាអំំពកីារងាររបស ់CDWA េហយី្របសនិេបីអាច ្រត �វប��ប់វគ �បណ�ុ ះបណា� លស�ពីកីារែណនា ំនងិ 
សវុត �ភិាពៃនភាពជាៃដគបូណ�ុ ះបណា� ល SEIU 775។
អ�កមិនអាចកណំតក់ាលវ �ភាគ IP �នេទ រហតូដល ់CDWA �នជនូដណឹំងដលអ់�កថា IP អាចបំេពញការងារេដាយមិនមានប�� ។

 ជាតសិាសន៍
 ពណ៌សម្បរុ

 សាសនា
 ្របេទសកេំណីត

 អាយុ
 េយនឌរ័

 ននិា� ការផ �វូេភទ
 ពកិារភាព/វ �កល

 សា�នភាពអាពាហព៍ពិាហ៍
 ការមានៃផ�េពាះ

 េតអី�កមានអាយប៉ុនុា� ន?
 េតអី�កេរ�បការេហយីឬេ�?
 េតអី�កធា� ប់្រត �វ�នចាប់ខ�នួែដរឬេទ?
 េតអី�កចលូ្រពះវ �ហារអ�?ី

 េតអី�កមានជាតសិាសនអ៍�?ី
 េតអី�កមានផ�ះផា� លខ់ �នួ ឬជលួផ�ះេ�?
 េតអី�កេកតីេ�្របេទសណា?
 េតអី�កមានកនូែដរឬេទ?

 េតអី�កមានសា�នភាពពកិារភាព ឬសា�នភាព 
សខុភាពណាមយួែដរឬេទ?

 េតអី�កកានស់ាសនាអ�?ី

្រគប់េពលេវលា។រាលជ់វី �តទាងំអស។់ ជាេរ�ងរាល់ៃថ�។



ការេរ�បចំកាលវ�ភាគ
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ការចាតត់ាងំចំនួនេម៉ាង និងកចិ �ការ
  អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការចាតត់ាងំចនំនួេម៉ាង នងិកចិ �ការេ�ឱ្យ IP។
  ការចាតត់ាងំេនះអាចេធ�េី��នតាមរយៈការចលូេ�វ �បផតថល DirectMyCare របស ់CDWA ឬទាកទ់ង CDWA។
  ្របសនិេបីអ�កមាន IP ែតមា� ក ់េនាះ CDWA នងឹចាតត់ាងំចនំនួេម៉ាង នងិកចិ �ការេដាយស�យ័្របវត �េិ�ឱ្យ IP េនាះេ�ដលច់នំនួកណំតស់�� ហ៍

េធ �កីារនមីយួៗរបសព់កួេគ។

ការកណំតក់ាលវ �ភាគ
  អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការេរ�បចកំាលវ �ភាគស្រមាប់ IP របសអ់�ក។ 
  CDWA មិនទទលួខសុ្រត �វចេំពាះការកណំតក់ាលវ �ភាគស្រមាប់ IP េទ។

ចំនួនកណំតស់�� ហេ៍ធ�ីការ (WWL)
  WWL មានរយៈេពល 40 េម៉ាងក �ងុមយួស�� ហេ៍ធ�កីារ ្របសនិេបី IP មិនមាន WWL អចៃិ�ន �យ។៍
  ស�� ហេ៍ធ�កីារគចឺាប់ពៃីថ �អាទតិ្យដលៃ់ថ �េ�រ�។
  IP មាន WWL ចនំនួមយួ។ IP មិនអាចបេ្រមីការងារេលសីពចីនំនួកណំតេ់នះេទ េទាះបីជាពកួេគេធ �កីារជាមយួអតថិជិនេ្រចនីជាងអ�កកេ៏ដាយ។
  អ�កអាចេស�សីុបំេង �នី WWL បេណា� ះអាសន�។ CDWA ្រត �វែតយល្់រពមេលកីារបេង �នីេនះ។

សិទ�ទិទលួ�នបន�បនា� ប់របស់ IP
  អ�កទទលួខសុ្រត �វចេំពាះការមិនកណំតក់ាលវ �ភាគឱ្យ IP េធ �កីារ ្របសនិេបីពកួេគែលងមានលក�ណៈសម្បត �្ិរគប់្រគាន។់
 CDWA នងឹជនូដណឹំងដលអ់�ក នងិ IP ្របសនិេបី IP មិនមានលក�ណៈសម្បត �្ិរគប់្រគាន។់
 ្របសនិេបី IP បំេពញការងារបនា� ប់ពទីទលួ�នការជនូដណឹំង េនាះពកួេគនងឹទទលួរងវ �ធានការែកត្រម �វ េហយីអាចនងឹ្រត �វ�នប�្ឈប់ពកីារងារ។

េម៉ាងស្រមាកមាន្រ�កក់ៃ្រម (PTO)
  IP មានសទិ �ទិទលួ�ន PTO។    IP នងឹកណំតក់ាលវ �ភាគ PTO 
  IP អាចេ្រជសីេរ �សរេប�បេ្របី PTO របសព់កួេគ។     ជាមយួអ�កេហយីដាកប់��នូ PTO េ�កាន ់CDWA។

ការសុំច�ប់ឈប់ស្រមាក
  IP អាចមានសទិ �ទិទលួ�នច�ប់ស្រមាកក�ងុសា�នភាពមយួចនំនួ។
  ច�ប់ឈប់ស្រមាកមានភាពខសុគា� ព ីPTO។
  IP គរួែតទាកទ់ងជាមយួអ�ក េហយីស្រមបស្រម�លកាលបរ �េច �ទែដលពកួេគនងឹឈប់ស្រមាក។
  IP េស �សីុចំ�ប់ឈប់ស្រមាកតាមរយៈ CDWA។

ការែណនា ំIP
អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការែណនា ំIP េ�េលគីេ្រមាងែថទារំបសអ់�ក។
អ�កកគ៏រួែតពន្យលព់កីាររ�ពងឹទកុបែន �មេ�ដល ់IP ផងែដរ។ ឧទាហរណ៍អាចនងឹរមួមាន៖
  ការេដាះែស្បកេជងីេ�េពលចលូក �ងុផ�ះ    ការេ្របី្រ�សទ់រូសព�ៃដេ�ក�ងុេវនការងារ    សេម��កបំពាកែ់ដលអាចទទលួយក�ន

ការេមីលការខសុ្រត �វេលី IP
មតែិកលម�េលីការបំេពញការងារ
 អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការផ�លម់តែិកលម�ដល ់IP ចេំពាះការបំេពញការងាររបសព់កួេគ។
 មតែិកលម�គរួែតមានទាងំមតវិ �ជ �មាន នងិមាន្របេយាជន ៍្របសនិេបីមានប��។ ការបណ�ុ ះបណា� ល IP អំពរីេប�បេធ �អី�មីយួតាមរេប�បេផ្សងអាចនងឹចា�ំច។់
 វាអាចនងឹមាន្របេយាជនក៍ �ងុការចង្រកងជាឯកសារេ�េពលមានប�� េកតីេឡងី។ រមួប��លូកាលបរ �េច �ទ ការពណ៌នាអំពបី��  នងិសេង �បការសន�នា

របសអ់�កជាមយួ IP។
 វាអាចនងឹមាន្របេយាជនក៍ �ងុការចង្រកងជាឯកសារេ�េពលមានប�� េកតីេឡងី។ រមួប��លូកាលបរ �េច �ទ ការពណ៌នាអំពបី��  នងិសេង �បការសន�នា

របសអ់�កជាមយួ IP។
បន�េ�ទពំរ័បនា� ប់ 2

្រគប់េពលេវលា។រាលជ់វី �តទាងំអស។់ ជាេរ�ងរាល់ៃថ�។
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អ�កអាចនងឹេ្រជសីេរ �សមិនឱ្យ IP បន�ផ �លក់ារែថទាតំេ�េទ�ត។
អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការជនូដណឹំងដល ់IP។
អ�កគរួែតជនូដណឹំងដល ់CDWA ជាបនា� នេ់�េពលែដលអ�ក�នបេណ� ញ IP េចញពកីារងារ។
CDWA នងឹចងដ់ងឹអំពេីហតផុលែដលអ�កបេណ� ញ IP េចញពកីារងារ។
មានែត CDWA ប៉េុណា�ះែដលអាចប��ប់ការងាររបស ់IP។ CDWA នងឹសេ្រមចចតិ �ថាេត ីIP មានសទិ �េិធ �កីារជាមយួអតថិជិនេផ្សងេទ�ត�នែដរឬេទ។

ចំនួនេម៉ាងបេ្រមីេសវា្របចាែំខ
  អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការបេ្រមីការងារមិនឱ្យេលសីពចីនំនួេម៉ាងបេ្រមីការងារ្របចាែំខរបសអ់�ក។

ែផនការប្រម �ងទកុ
  អ�កគរួែតមានែផនការប្រម �ងទកុក �ងុករណី IP មិនអាចបេ្រមីការងារ�ន។ ឧទាហរណ៍ IP កពំងុជាប់ PTO ឬសុចំ�ប់ឈប់ស្រមាក ឈ ឺឬមិនមានសទិ �េិធ �កីារ។
  ការបែន �មេម៉ាងធម�តាមិនែមនជាែផនការប្រម �ងេទ។
  CDWA មិនមាន្រក �ម IP ែដលអាចបេ្រមីការងារ�នេទ។
  អ�កអាចែស�ងរកអ�កផ�លេ់សវាប្រម �ងេ�េល្ីរបពន័ � Carina។
 អ�កអាចទាកទ់ង CDWA ស្រមាប់ជនំយួក �ងុការេ្របី Carina។

កែន�ងេធ�ីការ្របកបេដាយសវុត�ភិាព
អ�ក្រត �វែតផ�លក់ែន �ងេធ �កីារ្របកបេដាយសវុត �ភិាពដល ់IP។
្របសិនេបី IP រងរបួសេ�ក�ងុេវនការងារ អ�កគរួែត៖
 ្រ�កដថា IP ទទលួ�នជនំយួែផ �កេវជ�សា្រស� េបីចា�ំច។់
 ្របសនិេបីរបសួធ�នធ់ �រ នងិគរំាមកែំហងដលអ់ាយជុវី �ត សមូេ�ទរូសព�េ�េលខ 911។
 ្រត �វ្រ�កដថា IP ឬអ�ក (្របសនិេបី IP មិនមានលទ�ភាព) េ�ទរូសព�េ� CDWA េដមី្បរីាយការណ៍អំពកីារទទលួរងរបសួតាមេលខ 877-532-8542។
ទមា� ប់អនុវត�ល�បំផុតស្រមាប់សវុត �ភិាពក�ងុផ�ះ
 វត �មុតុ្រស�ច (ដចូជា ម�លុជាេដមី។) ្រត �វ�នេ�ះេចាល្រតមឹ្រត �វ។
 ផ�វូេដរី្រត �វមានភាពសា� ត្រសឡះ នងិគា� នេ្រគាះថា� កក់ �ងុការេធ �ដីេំណីរ (ែខ្សេភ �ងីគមឺានសវុត �ភិាព នងិមិនអូសឆ�ងកាតផ់ �វូេដរី) ។
 មានឧបករណ៍ពន�តអ់គ �ភិយ័ នងិពលិ។
 ពភិាក�អំពអី�ែីដលនងឹេកតីេឡងី ្របសនិេបីមានអគ�ភិយ័។ មនុេពលមានេ្រគាះអាសន� សមូទាកទ់ងភា� កង់ារអគ�ភិយ័ នងិប៉លូសីក �ងុតបំនត់ាមេលខ 

មិនបនា� នរ់បសព់កួេគ េដមី្ប្ីរ�ប់ពកួេគថាមានមនសុ្សងាយរងេ្រគាះមា� ករ់សេ់�ក�ងុផ�ះ។
 ពភិាក�នវូរាលក់ង�លអំ់ពសីត �ច�ិ �មឹេ�ក �ងុផ�ះរបសអ់�ក។

ការេប�តេប�ន ការរ�េលាភបំពាន និងការេរ �សេអីង (HARASSMENT, ABUSE AND DISCRIMINATION, HAD)
ការេប�តេប�ន ការេប�តេប�នផ�វូេភទ ការរ�េលាភបំពានឬការេរ �សេអីងចេំពាះ IP េដាយអ�ក ឬនរណាមា� កេ់�ក�ងុ្រគ �សាររបសអ់�ក្រត �វ�នហាមឃាត។់
អាកប្បករិ �យាែដល្រត �វ�នហាមឃាតរ់មួមាន៖
 ការ្រប្រពតឹ �មិនសមរម្យ/អំេពហីងិ�េ�កែន�ងេធ�កីារ៖ សកម�ភាពេដាយពាក្យសម� ីឬកាយវ �ការែដលបង�អន�រាយដលប់គុ �ល ឬ្រទព្យសម្បត �រិបសព់កួេគ។
 ការេរ �សេអីង៖ ការេរ �សេអីងនរណាមា� កេ់ដាយែផ �កេលលីក�ណៈណាមយួែដល្រត �វ�នការពារេដាយច�ប់។
 ការេប�តេប�ន៖ ការ្រប្រពតឹ �េដាយពាក្យសម�ី ្រកែសែភ�ក ឬកាយវ �ការមិនគរួគប្ប ីេដាយបេង �តីជាបរ �យាកាសបំភតិបំភយ័ ្របមាថេមីលងាយ ឬ

រ�េលាភបំពានែដលរ�ខានដលក់ារបំេពញការងារ។
 ការេប�តេប�នផ�វូេភទ៖ អាកប្បករិ �យាផ�វូេភទែដលមិនចង�់ន នងិមានលក�ណៈេមីលងាយចេំពាះបគុ �ល។

នយិមនយ័លម�ិតបែន �មអំពអីាកប្បករិ �យាែដល្រត �វ�នហាមឃាតទ់ាងំេនះអាចរក�នេ�ក�ងុេស�វេ�ែណនាសំ្រមាប់នេិយាជក្រគប់្រគង។
អ�កមានទនំលួខសុ្រត �វក �ងុការយលដ់ងឹ នងិការពារ IP ពអីាកប្បករិ �យាទាងំេនះ។
អ�កមានទនំសួខសុ្រត �វក �ងុការផ�លក់ែន �ងការងារ្របកបេដាយសវុត �ភិាពដល ់IP។
IP ្រត �វ�នេលកីទកឹចតិ �ឱ្យរាយការណ៍អំពអីាកប្បករិ �យាមិនសមរម្យ។

បន�េ�ទពំរ័បនា� ប់ 3

្រគប់េពលេវលា។រាលជ់វី �តទាងំអស។់ ជាេរ�ងរាល់ៃថ�។
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អ�ក, IP, និង CDWA ទាងំអស់គា� មានទនួំលខសុ្រត �វទប់សា� តក់ារេ្របី្រ�ស់មូលនិធិ Medicaid េដាយមិន�ន្រតមឹ្រត �វ។
និយមន័យ៖

 ការែក �ងបន� ំគជឺាការេ�ក្រ�សេ់ដាយេចតនា ឬការផ�លព់ត័ម៌ានមិនពតិេដាយបគុ �ល (របូវន �បគុ �ល ឬអង�ភាព) េដាយដងឹថាការេ�ក្រ�សេ់នះអាច
ផ�លជ់ាអត �្របេយាជនែ៍ដលមិន្រត �វ�នអន�ុ�តមយួចនំនួ។

 ការខ�ះខា� យ គជឺាការេ្របី្រ�សេ់សវាកម�ហសួក្រមិត ឬការេ្របី្រ�សេ់សវាកម�មិន្រតមឹ្រត �វ ឬការអនវុត �េផ្សងេទ�តែដលបណា� លឱ្យមានការចណំាយមិន
ចា�ំចន់ានាចេំពាះ Medicaid េដាយផា� ល ់ឬេដាយ្របេយាល។

 ការរ�េលាភបំពាន ្រត �វ�នកណំតថ់ាជាការអនវុត �របសអ់�កផ�លេ់សវាែដលផ�យុនងឹការអនវុត �សារេពពីន � អាជវីកម� ឬេវជ�សា្រស�្រតមឹ្រត �វ េហយីបណា� ល
ឱ្យមានការចណំាយមិនចា�ំចន់ានាចេំពាះ ឬការេចញសង្រ�កព់កីម �វ �ធ ីMedicaid។

ឧទាហរណ៍អំពកីារែក�ងបន�ំ៖
 IP ែក �ងបន�ចំនំនួេម៉ាងរបសព់កួេគ េដមី្បបី� �លូចនំនួេម៉ាងេ្រចនីជាងចនំនួេម៉ាងែដលពកួេគ�នេធ�កីារ។
 អ�កដាកស់មា� ធ IP ឱ្យែចក្រ�កែ់ខរបសព់កួេគជាមយួអ�ក។
 េយងីេចញវ �ក �យប្រតស្រមាប់េសវាកម�ែដលមិន�នផ�ល។់

្របសិនេបីអ�ក�នេឃញីឬដឹងឮ ឬសង្សយ័ថាមានការែក�ងបន�ំ Medicaid អ�ក្រត �វែតរាយការណ៍អំពបី�� េនះឱ្យ�នឆាប់បំផុត។ អ�កអាច 
រាយការណ៍េ� CDWA ឬេដាយផា� ល់េ�កាន់ការ�យាល័យអគ�្រពះរាជអាជា� រដ� Washington។

 CDWA – InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬ 866-214-9899
 ការ �យាលយ័អគ�្រពះរាជអាជា� រដ� Washington - MFCUreferrals@atg.wa.gov ឬ 306-586-8888

បរ�កា� រការពារផា� ល់ខ�នួ (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, PPE)
េ្រសាមៃដ
 អ�ក្រត �វែតផ�លេ់្រសាមៃដដល ់IP ស្រមាប់កចិ �ការែថទាខំ �នួែដលមានការេ្របីៃដផា� ល។់
 អ�កអាចទទលួ�នេ្រសាមៃដរហតូដល ់200 គកូ �ងុមយួែខពអីត �្របេយាជន ៍My Apple Health (Medicaid)។ អ�ក្របែហលជាអាចទទលួ�ន

េ្រចនីជាងេនះ ្របសនិេបីវាចា�ំចខ់ាងេវជ�សា្រស�។
 ្របសនិេបីអ�កទទលួ�នការែថទាសំខុភាពែដល្រគប់្រគងេដាយ Apple Health (Medicaid) អ�កអាចទាកទ់ងគេ្រមាងសខុភាព ឬេវជ�បណ�ិ តរបស់

អ�ក េដមី្បបី�� ទញិេ្រសាមៃដ ឬចលូេ�កានេ់គហទពំរ័ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf
 ្របសិនេបីអ�កមានការធានារា�ប់រង Apple Health ែដលមិនឆ�ងកាតក់ារែថទាែំដលមានការ្រគប់្រគង អ�កអាច៖
 េ�ទរូសព�េ�អ�កផ�តផ់ �ងឧ់បករណ៍េវជ�សា្រស�ពបី��េី�េលេីគហទពំរ័របសអ់ាជា� ធរែថទាសំខុភាព (Health Care Authority) តាមរយៈ

េគហទពំរ័៖ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf; ឬ
 េ�ទរូសព�េ�េវជ�បណ�ិ តរបសអ់�ក ឬ
 េ�ទរូសព�េ�មជ្ឈមណ� លេសវាកម�េវជ�សា្រស�តាមេលខ 1-800-562-3022។ េលខេនះមានេ�ខាងេ្រកាយកាតេសវាកម�េវជ�សា្រស�

ពណ៌េខ�វរបសអ់�ក។ ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន �មអំពកីារទទលួ�នេ្រសាមៃដ សមូចលូេ�កានេ់គហទពំរ័របសអ់ាជា� ធរែថទាសំខុភាពតាម 
http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx.។

សំេណីសុំរបស់ IP
  IP កអ៏ាចេស�សីុ ំPPE តាមរយៈការបំេពញទ្រមងែ់បបបទេស�សីុផំងែដរ។

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/covid-19/20200612%20PPE%20Request%20IP.pdf  
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ទនួំលខសុ្រត �វរបស់អតថិិជន (េបីពាកព់ន័�)

ទាកទ់ង CDWA

អតថិជិនខ�ះអាចនងឹមានការទទូាត្់រ�ករ់មួគា� េល្ីរ�កទ់នំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន្របចាែំខ។
ចនំនួទកឹ្រ�ក្់របចាែំខ្រត �វ�នកណំតេ់ដាយបគុ �លកិហរិ� �វត � ុDSHS របសអ់�កមិនែមន CDWA េទ។
ទាកទ់ងបគុ �លកិហរិ� �វត �រុបសអ់�ក ្របសនិេបីអ�កមានសណួំរអំពចីនំនួទកឹ្រ�ក។់
អ�កនងឹទទូាត្់រ�កទ់នំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិនេ�ឱ្យ CDWA ជា្របចាែំខមិនែមន IP របសអ់�កេទ។
្របសនិេបីអ�កទទូាត្់រ�កទ់នំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន េនាះ CDWA នងឹផ �លច់�ប់ចម�ងរបសល់ក�ខណ� ៃនទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន។ លក�ខណ� េនះក៏
មានេ�េលេីគហទពំរ័របសេ់យងីផងែដរ។ www.ConsumerDirectWA.com/Resources/
អ�កទទលួខសុ្រត �វក �ងុការពនិតិ្យេមីលលក�ខណ�  នងិសរួសណួំរ។
េសវាកម�នេិយាជកែដលដកឹនាេំដាយអតថិជិន (CDE) របសអ់�កអាច្រត �វ�នប��ប់ ្របសនិេបីការទទូាត្់រ�កមិ់ន្រត �វ�នទទលួតាមលក�ខណ� ។

អ�កអាចេស�សីុចំ�ប់ចម�ងជា្រកដាសៃនេស�វេ�ែណនាសំ្រមាប់នេិយាជក្រគប់្រគងេដាយទាកទ់ងមក CDWA តាមរយៈ 
InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬ 866-214-9899. 

េតីអ�កមានសំណួរស្រមាប់ CDWA េទ? សមូេផ�ីអីុែមលមកេយីងខ�ុតំាម InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�មកេយីងខ�ុតំាមេលខ 866.214.9899
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Russian
русский 866.215.4069

Vietnamese
Tiếng Việt 866.215.2762Spanish

Español 866.215.0131

Korean
한국어 866.215.6907

866.215.4674Ukrainian
Українська

866.215.6909 Arabic
العربیة 866.216.3065Cantonese

粵語

866.215.5669Somali
Soomaali

866.215.7610Khmer
អក�រែខ�រ

866.215.8044Lao
ພາສາລາວ 866.216.1752Mandarin

普通话

866.215.3817Tagalog
Tagalog

មិនេឃញីភាសាែដលអ�កចង់េ្របីឬ?
សមូេផ�អីុីែមលមកេយងីខ�ុតំាម InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�េ� CDWA តា មេលខ 866.214.9899 
េហយីអ�កតណំាងនងឹភា� ប់េ�អ�កេដាយេ្របីអ�កបកែ្រប េដមី្បេីធ �ឱី្យបទពេិសាធនទ៍នំាកទ់នំងតាមទរូសព�របសអ់�ក�ន្របេសរីេឡងី។ 

េដមី្បទីាកទ់ងតាមរយៈ TTY សមូេ�ទរូសព�មកេលខ 877.398.7969។

្រគប់េពលេវលា។រាលជ់វី �តទាងំអស។់ ជាេរ�ងរាល់ៃថ�។
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