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ເຄືອຂ່າຍການດແູລຜູ້ບລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ (CDWA) ແມ່ນນາຍຈ້າງທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງບນັດາຜູ້ໃຫ້ບລິໍການສ່ວນບຸກຄົນ (IP). 
ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບວຽກບລິໍຫານໃນການວ່າຈ້າງ IP.

ບນັດາລູກຄ້າ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມນ່ນາຍຈ້າງຄຸມ້ຄອງຂອງບນັດາ IP. ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງຄຸມ້ຄອງ, ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງທ່ານລວມເຖິງ ການຮັບສະໝກັພະນກັງານ, 
ການວ່າຈ້າງ ແລະ ການຈັດເວລາໃຫ້ແກ່ບນັດາ IP. ຄູ່ມແືບບເລ່ັງລັດນີ້ ຈະໃຫ້ຂ�ມູນທ່ີສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜດິຊອບເຫຼົ່ານີ້. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕ່ືມກ່ຽວກັບຫົວຂ�ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດເພີ່ມຕ່ືມ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃນ ຄູ່ມສືຳລັບນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: www.ConsumerDirectWA.com/Resources

ທ່ານຮັບຜດິຊອບການຮັບສະໝກັ IP ທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.
ທ່ານສາມາດຈະໃຊລ້ະບບົຂອງ Carina ເພື່ອຊອກຫາ IP. Carina.org/HomeCare-Options  
ທ່ານສາມາດຕິດຕ�ຫາ CDWA ເພື່ອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼືອກັບ Carina.
ທ່ານຕ້ອງປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈຳແນກ. ທ່ານບ�ສາມາດປະຕິບັດຕ�ກັບ IP ຢ່າງແຕກຕ່າງ ອັນເນື່ອງມາຈາກ:

ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມທ່ີ ທ່ານບ�ສາມາດຖາມໄດ້ ໃນເວລາສຳພາດ IP ປະກອບມ:ີ

 ເຈ້ົາອາຍຸຈັກປີ?
 ເຈ້ົາແຕ່ງງານແລ້ວບ?ໍ
 ເຈ້ົາເຄີຍຖືກຈັບກມຸບ?ໍ
 ເຈ້ົາສັງກັດຢູ່ໂບດໃດ?

ການວ່າຈ້າງ IP
ກວດສອບບນັດາ IP ຂອງທ່ານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຜາ່ນເງື່ອນໄຂທ່ີຕ້ອງການໃນການຈ້າງທັງໝດົແລ້ວ ຫຼື ບ�. ທ່ານ ຫຼື ຜູໄ້ດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກທ່ານ ຈະຕ່ືມຂ�ມູນໃສ່ພາກທີ 
2 ຂອງແບບຟອມ I-9 ສຳລັບ IP ຂອງທ່ານ ໂດຍໃຊ ້DocuSign. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ, ກະລຸນາຕິດຕ�ຫາ CDWA.
ເຕືອນ IP ຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຖົມນເິທດກ່ຽວກັບການຈ້າງງານຂອງ CDWA ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຖ້າມ,ີ ໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຖົມນເິທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດ
ໄພຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຝຶກອົບຮົມຂອງ SEIU 775.
ທ່ານບ�ສາມາດຈັດຕາຕະລາງເວລາໃຫ້ IP ໄດ້ຈົນກ່ວາ CDWA ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານວ່າ IP ແມນ່ພອ້ມທ່ີຈະເຮັດວຽກແລ້ວ.

 ເຊື້ອຊາດ
 ສີຜວິ

 ສາສະໜາ
 ປະເທດກຳເນດີ

 ອາຍຸ
 ເພດ

 ລົດສະນຍົິມທາງເພດ
 ຄວາມພິການ/ຄວາມບ�ສົ

 ສະຖານະການແຕ່ງງານ
 ການຖືພາ

 ເຈ້ົາເປັນຄົນເຊື້ອຊາດຫຍງັ?
 ເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງເຮືອນ ຫຼ ືເຊ່ົາເຮືອນຢູ່?
 ເຈ້ົາເກີດຢູ່ປະເທດໃດ?

 ເຈ້ົາມີລູກບໍ?
 ເຈ້ົາມີຄວາມພິການ ຫືຼ ພະຍາດປະຈຳຕົວບໍ?
 ເຈ້ົາເຊື່ອຖືສາສະໜາຫຍງັ?
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ການຈັດຕາຕະລາງເວລາ
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ການມອບໝາຍຊ່ົວໂມງ ແລະ ໜ້າວຽກ
  ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການມອບໝາຍຊົວ່ໂມງ ແລະ ໜາ້ວຽກໃຫ້ແກ່ບັນດາ IP.
  ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເຂ້ົາໄປທ່ີເວັບໄຊ Direct DirectMyCare ຂອງ CDWA ຫຼື ຕິດຕ�ຫາ CDWA. 
  ຖ້າທ່ານມພີຽງ IP ດຽວ, CDWA ຈະມອບຊົວ່ໂມງ ແລະ ໜາ້ວຽກໃຫ້ກັບ IP ຄົນນັນ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຕາມຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

ການກຳນດົຕາຕະລາງເວລາ
  ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການຈັດຕາ ຕະລາງເວລາໃຫ້ແກ່ IP ຂອງທ່ານ.
  CDWA ບ�ຮັບຜດິຊອບຕ�ການຈັດຕາຕະລາງເວລາໃຫ້ແກ່ IP.

ຂີດຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກ (WWL)
  WWL ແມ່ນ 40 ຊົວ່ໂມງໃນອາທິດເຮັດວຽກ ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ IP ມ ີWWL ແບບຖາວອນເທ່ົານັນ້.
  ອາທິດເຮັດວຽກແມນ່ວັນອາທິດ - ວັນເສົາ.
  IP ຄົນໜຶ່ງມີ WWL ອັນໜຶ່ງ. IP ບ�ສາມາດເຮັດວຽກເກີນຂດີຈຳກັດນີ້ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈ້ົາເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າຫາຼຍຄົນກຕໍາມ.
  ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂເໍພີ່ມ WWL ຊົວ່ຄາວໄດ້. CDWA ຕ້ອງອະນຸມດັການຂເໍພີ່ມດ່ັງກ່າວ.

ການມີສິດເຮັດວຽກແບບຕ�ເນື່ອງຂອງ IP
  ທ່ານຮັບຜດິຊອບຕ�ການບ�ຕ້ອງຈັດຕາຕະລາງເວລາໃຫ້ IP ເຮັດວຽກ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາບ�ມີຄຸນວຸດທິອີກຕ�ໄປ.
  CDWA ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ແລະ IP ຊາບ ຖ້າ IP ບ�ມຄີນຸວຸດທິແລ້ວ.
  ຖ້າ IP ຍງັເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງແລ້ວ, ເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການດຳເນນີການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດຈະຖືກຍົກເລີກການຈ້າງງານ.

ຄ່າຈ້າງໃນເວລາທ່ີລາພກັ (PTO)
  IP ມສິີດໄດ້ຮັບ PTO.   IP ຈະກຳນດົຕາຕະລາງເວລາ PTO ກັບທ່ານ 
  IP ສາມາດເລືອກວິທີການນຳໃຊ ້PTO ຂອງຕົນໄດ້.       ແລະ ສ່ົງ PTO ໄປໃຫ້ CDWA.

ການລາພກັວຽກ
  ບນັດາ IP ອາດຈະມສິີດໄດ້ຮັບການລາພກັໃນສະຖານະການສະເພາະ.
  ການລາພກັແມນ່ແຕກຕ່າງຈາກ PTO.
  IP ຄວນຕິດຕ�ສ່ືສານກັບທ່ານ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວກັບວັນທີທ່ີຕົນຈະລາພກັ.
  IP ສາມາດຮ້ອງຂກໍານລາພກັໂດຍຜາ່ນ CDWA.

ການປະຖົມນິເທດໃຫ້ແກ່ບນັດາ IP
ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການປະຖົມນເິທດໃຫ້ແກ່ບນັດາ IP ທ່ີຢູ່ໃນແຜນການດູແລຂອງທ່ານ.
ທ່ານຄວນອະທິບາຍຄວາມຄາດຫວັງເພີ່ມຕ່ືມໃຫ້ແກ່ IP. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ:
  ການປົດເກີບ ໃນເວລາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານ   ການນຳໃຊໂ້ທລະສັບມຖືືໃນລະຫວ່າງເວລາເຮັດວຽກ    ການນຸງ່ຖືທ່ີຍອມຮັບໄດ້

ການຄວບຄມຸ IP
ຄຳຕຳໜິຕິຊົມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ
  ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການໃຫ້ຄຳຕຳໜຕິິຊມົໃຫ້ແກ່ IP ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
  ຄຳຕຳໜຕິິຊມົຄວນເປັນທັງດ້ານບວກ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າມບັີນຫາຕ່າງໆ. ການຝຶກສອນ IP ກ່ຽວກັບການເຮັດບາງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງທ່ີຈຳເປັນ.
  ຂແໍນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຫ້ຄຳຕຳໜຕິິຊມົ IP ທາງປາກເປ່ົາ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
  ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການປະກອບເອກະສານ ເມື່ອມບີນັຫາເກີດຂຶ້ນ. ໃສ່ວັນທີ, ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ ແລະ ສະຫຼບຸການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບ IP.

ມຕີ�ໃນໜາ້ຕ�ໄປ 2

ທກຸໆໄລຍະເວລາ.ທຸກໆຊີວິດ. ທກຸໆວັນ.
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ການຕິດຕາມກວດກາການບລິໍການ
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ທ່ານອາດຈະເລືອກທ່ີຈະບ�ໃຫ້ IP ສືບຕ�ໃຫ້ການດແູລໄດ້.
ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການແຈ້ງໃຫ້ແກ່ IP ຂອງທ່ານຊາບ.
ທ່ານຄວນແຈ້ງໃຫ້ CDWA ຊາບທັນທີ ເມື່ອທ່ານປົດ IP ຄົນໜຶ່ງອອກ.
CDWA ຈະຕ້ອງການຮູ້ວ່າເປັນຫຍງັທ່ານຈ່ິງປົດ IP ອອກ.
ມພີຽງແຕ່ CDWA ເທ່ົານັນ້ ທ່ີສາມາດຍກົເລີກການຈ້າງງານ IP ໄດ້. CDWA ຈະຕັດສິນໃຈວ່າ IP ຍັງມເີງ່ືອນໄຂທ່ີຈະເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄົນອ່ືນ ຫຼື ບ�.

ຈຳນວນຊ່ົວໂມງການບລິໍການປະຈຳເດືອນ
  ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການບ�ໃຫ້ເຮັດວຽກເກີນຈຳນວນຊົວ່ໂມງການບໍລິການປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານ.

ແຜນສຳຮອງ
  ທ່ານຄວນມແີຜນສຳຮອງໃນກລໍະນທ່ີີ IP ບ�ສາມາດມາເຮັດວຽກໄດ້. ຕົວຢ່າງ: IP ແມນ່ຢູ່ໃນຊວ່ງ PTO ຫຼື ການລາພັກ, ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບ�ມສິີດໄດ້ເຮັດວຽກ.
  ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາປົກກະຕິ ບ�ແມນ່ແຜນສຳຮອງ.
  CDWA ບ�ມກີຸ່ມ IP ທ່ີພອ້ມໃຫ້ບລິໍການທ່ານ.
  ທ່ານສາມາດຈະຊອກຫາຜູໃ້ຫ້ບລິໍການສຳຮອງຢູ່ໃນລະບບົຂອງ Carina ໄດ້.
 ທ່ານສາມາດຕິດຕ�ຫາ CDWA ເພື່ອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼືອໃນການນຳໃຊລ້ະບົບຂອງ Carina.

ບອ່ນເຮັດວຽກທ່ີມຄີວາມປອດໄພ
ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ບອ່ນເຮັດວຽກທ່ີມຄີວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບນັດາ IP.
ຖ້າ IP ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ທ່ານຄວນ:
  ຮັບປະກັນໃຫ້ IP ໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານການແພດ, ຖ້າຈຳເປັນ.
  ຖ້າການບາດເຈັບຮຸນແຮງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊວິີດໄດ້, ໃຫ້ໂທຫາ 911.
  ເຮັດໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າ IP ຫຼື ທ່ານ, ຖ້າ IP ບ�ສາມາດໂທໄດ້, ໄດ້ໂທຫາ CDWA ເພື່ອລາຍງານການບາດເຈັບ ທ່ີເບີ 877-532-8542.

ແນວທາງການປະຕິບດັທ່ີດີທ່ີສຸດ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຢູ່ເຮືອນ
  ຂອງມຄົີມຕ່າງໆ (ເຂັມ ແລະ ອ່ືນໆ) ຕ້ອງຖ້ິມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  ທາງຍາ່ງແມນ່ໃຫ້ສະອາດໂລ່ງ ແລະ ບ�ເປັນຕະລາຍໃນການຍາ່ງ (ສາຍໄຟມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ບ�ຕັດທາງຍາ່ງ).
  ມີອຸປະກອນດັບເພງີ ແລະ ໄຟສາຍພອ້ມໃຊງ້ານ.
  ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເກີດອັກຄີໄພ. ກ່ອນເກີດເຫດສຸກເສີນ, ໃຫ້ຕິດຕ�ຫາເຈ້ົາໜ້າທ່ີດັບເພງີ ແລະ ເຈ້ົາໜາ້ທ່ີຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖ່ິນ ຜາ່ນໝາຍເລກທ່ີບ�

ແມນ່ເຫດສຸກເສີນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພື່ອບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າ ມຄົີນທ່ີມຄີວາມອ່ອນແອອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ.
  ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບນັຫາສັດລ້ຽງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ.

ການລ່ວງລະເມດີ, ການຂ່ົມເຫັງ ແລະ ການຈຳແນກ (HAD)

ການລ່ວງລະເມດີ, ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ, ການຂົມ່ເຫັງ ຫຼື ການຈຳແນກຕ� IP ຂອງທ່ານ ຫຼື ບາງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແມ່ນຖືກຫ້າມ.
ພດຶຕິກຳທ່ີຕ້ອງຫ້າມ ປະກອບມ:ີ
 ການປະພດຶທ່ີເປັນການຂ່ົມເຫັງ/ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນບອ່ນເຮັດວຽກ: ການກະທຳດ້ວຍວາຈາ ຫຼື ທາງກາຍ ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ທຳລາຍບຸກຄົນອ່ືນ ຫຼື ຊບັ

ສິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
 ການຈຳແນກ: ການຈຳແນກຕ�ຜູບຸ້ກຄົນໃດໜຶ່ງ ບນົພື້ນຖານລັກສະນະໃດໆກຕໍາມ ທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ.
 ການລ່ວງລະເມດີ: ການປະພດຶທາງວາຈາ, ທາງສາຍຕາ ຫຼື ທາງກາຍທ່ີບ�ໜາ້ຍນິດີ ທ່ີສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນການຂົມ່ຂູ,່ ລັງກຽດ ຫຼື ເປັນປໍລະປັກ ທ່ີຂດັຂວາງການ

ເຮັດວຽກ.
 ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ: ພດຶຕິກຳທາງເພດທ່ີບ�ເພີ່ງປະສົງ ແລະ ເປັນການລ່ວງລະເມດີທ່ີແນໃສ່ບຸກຄົນ.

ຄຳນຍິາມລະອຽດກ່ຽວກັບພດຶຕິກຳທ່ີຕ້ອງຫ້າມເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃນປ້ຶມຄູ່ມສືຳລັບນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ.
ທ່ານຮັບຜດິຊອບຕ�ການທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການປົກປ້ອງບນັດາ IP ຈາກພດຶຕິກຳເຫຼົ່ານີ້.
ມນັແມນ່ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງທ່ານ ທ່ີຈະສະໜອງບອ່ນເຮັດວຽກທ່ີມຄີວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ IP.
ບນັດາ IP ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫ້ລາຍງານພດຶຕິກຳທ່ີບ�ເໝາະສົມ.

ມຕີ�ໃນໜາ້ຕ�ໄປ 3

ທກຸໆໄລຍະເວລາ.ທຸກໆຊີວິດ. ທກຸໆວັນ.



ການສ�ໂກງ, ການເຮັດໃຫ້ສູນເສຍ ແລະ ການລ່ວງລະເມດີ MEDICAID
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ທັງທ່ານ, ບນັດາ IP ແລະ CDWA ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນການໃຊ້ເງນິຈາກ Medicaid ໄປໃນທາງທ່ີບ�ຖືກຕ້ອງ.
ຄຳອະທິບາຍສັບ:
  ການສ�ໂກງ ແມນ່ການຫອຼກລວງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ການບດິເບອືນຄວາມຈິງ ຂອງບຸກຄົນ (ບຸກຄົນ ຫຼື ນຕິິບຸກຄົນ) ໂດຍຮູ້ວ່າ ການຫອຼກລວງດ່ັງກ່າວ ສາມາດສ່ົງຜນົໃຫ້

ຕົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດບາງຢ່າງທ່ີບ�ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄດ້.
  ການເຮັດໃຫ້ສູນເສຍ ແມນ່ການໃຊກ້ານບລິໍການເກີນຂອບເຂດ ຫຼື ໃຊໄ້ປໃນທາງທ່ີບ�ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການປະຕິບດັອ່ືນໆ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍທ່ີບ�ຈຳເປັນຕ� 

Medicaid ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ.
  ການລ່ວງລະເມດີ ແມນ່ໝາຍເຖິງ ການກະທຳຕ່າງໆຂອງຜູໃ້ຫ້ບລິໍການທ່ີບ�ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງດ້ານງບົປະມານ, ທລຸະກິດ ຫືຼ ການແພດທ່ີດີ ແລະ ສ່ົງຜນົໃຫ້ມຄ່ີາໃຊ້

ຈ່າຍທ່ີບ�ຈຳເປັນ ຕ� ຫຼື ມກີານເບກີເງນິຄືນຈາກໂຄງການຂອງ Medicaid.
ຕົວຢ່າງຂອງການສ�ໂກງ:
  IP ປອມແປງເວລາຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເວລາຫາຼຍກວ່າທ່ີຕົນເຮັດວຽກຕົວຈິງ.
  ທ່ານກົດດັນໃຫ້ຄົນ IP ແບງ່ເງນິເດືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
  ພວກເຮົາຮຽກເກັບເງນິຈາກການບລິໍການຕ່າງໆທ່ີບ�ໄດ້ສະໜອງໃຫ້.

ຖ້າທ່ານເຫັນ ຫືຼ ສົງໄສວ່າມກີານສ�ໂກງ Medicaid, ທ່ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້. ທ່ານສາມາດລາຍງານຫາ CDWA ຫືຼ ລາຍງານໂດຍກົງຫາຫ້ອງ
ການອົງການໄອຍະການແຫ່ງລັດວຊິໍງຕັນໄດ້.
  CDWA – InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫຼື 866-214-9899
  ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການແຫ່ງລັດວຊິໍງຕັນ - MFCUreferrals@atg.wa.gov ຫຼື 306-586-8888

ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE)

ຖົງມື
  ທ່ານຕ້ອງສະໜອງຖົງມໃືຫ້ກັບບນັດາ IP ສຳລັບວຽກງານການດແູລສ່ວນຕົວທ່ີຕ້ອງໃຊມື້.
  ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຖົງມສູືງເຖິງ 200 ຖົງຕ�ເດືອນຈາກຜນົປະໂຫຍດ My Apple Health (Medicaid). ທ່ານອາດຈະສາມາດເອົາໄດ້ຫາຼຍກວ່ານັນ້ ຖ້າວ່າມັນຈຳເປັນ

ທາງການແພດ.
  ຖ້າທ່ານມກີານດແູລທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກ Apple Health (Medicaid), ທ່ານສາມາດຈະຕິດຕ�ຫາແຜນປະກັນສຸຂະພາບ ຫຼື ທ່ານໝຂໍອງທ່ານ ເພື່ອສ່ັງຖົງມື ຫຼື 

ໄປທ່ີ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf
  ຖ້າໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກ Apple Health ທ່ີບ�ຜ່ານການດແູລທ່ີມກີານຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານອາດຈະສາມາດ:
 ໂທຫາຜູສ້ະໜອງອຸປະກອນການແພດຈາກບນັຊລີາຍຊື່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ Health Care Authority (ອົງການດແູລສຸຂະພາບ) ທ່ີ: 

https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf; ຫືຼ
 ໂທຫາທ່ານໝຂໍອງທ່ານ ຫຼື
 ໂທຫາສູນບລິໍການການແພດທ່ີ 1-800-562-3022. ໝາຍເລກນີ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງບດັບໍລິການການແພດສີຟ້າຂອງທ່ານ.

ສຳລັບຂ�ມູນເພີ່ມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບການຂຖົໍງມ ືໃຫ້ເຂ້ົາເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ Health Care Authority (ອົງການດູແລສຸຂະພາບ) ຢູ່ທ່ີ 
http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx.

ການຮ້ອງຂຂໍອງ IP
  ບນັດາ IP ສາມາດຈະຮ້ອງຂ ໍPPE ໂດຍການປະກອບແບບຟອມຮ້ອງຂ.ໍ

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/covid-19/20200612%20PPE%20Request%20IP.pdf  
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ທກຸໆໄລຍະເວລາ.ທຸກໆຊີວິດ. ທກຸໆວັນ.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ (ຖ້າມ)ີ
ລູກຄ້າບາງຄົນອາດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມຈ່າຍຈຳນວນເງນິທ່ີເປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບລູກຄ້າປະຈຳເດືອນ.
ຈຳນວນເງນິປະຈຳເດືອນ ແມນ່ຖືກກຳນດົໂດຍພະນກັງານການເງນິຂອງ DSHS, ບ�ແມນ່ CDWA ເປັນຜູກ້ຳນດົ.
ຕິດຕ�ຫາພະນກັງານການເງນິຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມຄີຳຖາມກ່ຽວກັບຈຳນວນເງນິດ່ັງກ່າວ.
ທ່ານຈະຈ່າຍຈຳນວນທ່ີເປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ CDWA ທກຸເດືອນ, ບ�ແມນ່ຈ່າຍໃຫ້ IP ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຈ່າຍຈຳນວນທ່ີເປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າ, CDWA ຈະໃຫ້ສຳເນົາຂອງ ຂ�ກຳນດົກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງລູກຄ້າ. ຂ�ກຳນດົດ່ັງກ່າວຍງັມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. www.ConsumerDirectWA.com/Resources/
ທ່ານຮັບຜດິຊອບໃນການອ່ານຂ�ກຳນດົດ່ັງກ່າວ ແລະ ຖາມຄຳຖາມຕ່າງໆ.
ໂຄງການຜູບ້ລິໍໂພກເປັນຜູຄ້ວບຄມຸນາຍຈ້າງ (CDE) ຂອງທ່ານ ຈະຖືກຍກົເລີກໄດ້ ຖ້າບ�ໄດ້ຮັບການຊຳລະຕາມຂ�ກຳນດົດ່ັງກ່າວ.

ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂເໍອົາສຳເນົາເອກະສານຂອງປ້ຶມຄູ່ມກືານສຳລັບນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ໂດຍການຕິດຕ�ຫາ CDWA ທ່ີ 
InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫຼື 866-214-9899. 
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ການຕິດຕ� CDWA

ທ່ານມີຄຳຖາມ ທ່ີຈະຖາມ CDWA ບໍ? ສ່ົງອີເມວຫາພວກເຮົາທ່ີ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫືຼ call us at 866.214.9899

Russian
русский 866.215.4069

Vietnamese
thông 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

ທກຸໆໄລຍະເວລາ.ທຸກໆຊີວິດ. ທກຸໆວັນ.

ຊອກບ�ເຫັນພາສາທ່ີທ່ານຕ້ອງການແມ່ນບ?ໍ
ສ່ົງອີເມວຫາພວກເຮົາທ່ີ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫຼືໂທຫາ CDWA ທ່ີເບ ີ866.214.9899 ແລະ 

ພະນກັງານຈະເຊື່ອມຕ�ທ່ານໄປຍງັນາຍແປພາສາເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອການໂທຂອງທ່ານ. ເພ່ືອສ່ືສານຜາ່ນ TTY, ໃຫ້ໂທຫາ 877.398.7969.
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