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شبكة الرعایة المباشرة للمستھلك في واشنطن  تغیر طریقة التعیین والدفع لمزود الخدمات لألفراد لدیك.ست
(CDWA)(www.ConsumerDirectWA.com) ستصبحConsumer  

Directed Employer (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-employer-project) 
  .CDEالخدمات لألفراد لدیك اتخاذ إجراء االنتقال إلى مزودي مزود/سیتسنى لنوفمبر  1بدًءا من الیوم،  لجمیع مزودي الخدمات لألفراد.

 
 Department of Social and Health Servicesأن مزود/مزودي الخدمات لألفراد لدیك سینتقل من التعاقد مع  CDEیعني التغییر إلى 

)DSHS لیتم توظیفھ لدى (CDWA.  .تم التصریح من المجلس التشریعي لوالیة واشنطن بھذا التغییر لطریقة عمل برنامج الرعایة الشخصیة 
مسؤولیة تعیین ودفع رواتب ومراقبة بیانات اعتماد  CDWAستتولى  مزودي الخدمات لألفراد.صاحب العمل القانوني لجمیع  CDWAستصبح 

  مزودي الخدمات لألفراد.
 

  كعمیل، ستستمر أنت أو الممثل المعتمد كصاحب العمل المسؤول عن مزود (مزودي) الخدمات لألفراد لدیك.
یرجى تشجیع  (مزودي) الخدمات لألفراد لدیك لتقدیم وثائق التعیین الخاصة بھم.وبصفتك صاحب العمل المسؤول، أنت المسؤول عن دعم مزود 

 مزود (مزودي) الخدمات لألفراد لدیك الستكمال عملیة التعیین في أقرب وقت ممكن!
 

 كن على علم
المالي الخاص بك لدیھ   DSHSیرجى التأكد من أن موظف  البرید اإللكتروني ھو الطریقة األسرع واألكثر أمانًا لنا للتواصل معك. •

 معلومات االتصال لدیك.
 یُرجى االتصال بنا على:  وإذا لم یكن لدیك عنوان البرید اإللكتروني، یمكننا مساعدتك للحصول على واحد دون مقابل. •

866.214.9899 .  
 

 ھام
 مراجعة الشروط المرفقة الخاصة بخدمات العمالء. •
  مراجعة وثیقة التوجیھات المسبقة المرفقة.  •
 مراجعة دلیل البدء السریع إلدارة صاحب العمل.  •

 
 كیف یمكنك مساعدة مزود الخدمات لألفراد لدیك.

  بنجاح. CDEبصفتك صاحب العمل المسؤول، فإنك تلعب دوًرا لضمان قیام مزود الخدمات لألفراد لدیك باالنتقال إلى  •
الخاص بمزود الخدمات لألفراد لدیك توقیع صاحب العمل المسؤول، أو ممثلھ المفّوض، أو أي شخص آخر إلى   I-9یتطلب نموذج  •

  جانب مزود الخدمات لألفراد. 
سیتلقى مزود الخدمات لألفراد لدیك تعلیمات التوظیف الخاصة بھم من خالل عنوان البرید اإللكتروني المسجل لدیھم في ملف   •

IPOne.  
 لمزود الخدمات لألفراد لدیك عنوان برید إلكتروني، فسیتلقون التعلیمات من خالل البرید.وإذا لم یكن  •
(إذا لم یكونوا یعیشون معك)، أو بوابة الویب  CareAttend EVVسیقوم مزودو الخدمات لألفراد بإرسال الوقت والمھام باستخدام  •

CDWA DirectMyCare .(إذا كانوا یعیشون معك) 
خیارات االتصال   . CDWA، فیرجى مطالبتھم باالتصال بـ نوفمبر 5علیمات االنتقال الخاصة بھم بحلول یوم الجمعة،  إذا لم یتلقوا ت •

 المذكورة أدناه.
 
 



 

 

 .CDEمعرفة المزید حول 
  (مفتوحة للجمھور) Informational Webinarsمنصة 
 التوقیت الصیفي -صباًحا غرب أمریكا   11، 5/2021/ 11، الجمعة، (WWتغییر جدول الرواتب وحدود ساعات العمل األسبوعیة ( •
 مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 6،  11/2021/ 15، االثنین، EVVو  DirectMyCareبوابة ویب  •
 مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 3:30، الساعة  18/11/2021، الخمیس، CDEاالستعداد لـ  •
 2021/11/20السبت، مزودو الخدمات من أولیاء األمور والمزودون المقیمون،  •
 صباًحا بتوقیت المحیط الھادئ 10:30الساعة   23/11/2021مسؤولیة العمیل، الثالثاء  •

 
   CDWAعلى موقع   informational webinarsتوجد روابط التسجیل لمنصة 

www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 

  CDWAاالتصال بـ 
  InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com البرید اإللكتروني: 

  866.214.9899 رقم الھاتف المجاني: 
    www.ConsumerDirectWA.com :اإللكتروني  الموقع 

 
 الھاتف أو البرید اإللكتروني إذا كانت لدیك أسئلة. یرجى االتصال بنا عبر 

 
   خالص تحیاتي،

  فریق شبكة الرعایة المباشرة للمستھلك في واشنطن
  

   المساعدة بلغات وتنسیقات أخرى
 877.398.7969 للصم وضعاف السمع:

 
 

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

