
 

 

Nobyembre 1, 2021 
 
Mahal na <Client Name>,   
 
Ang paraan ng pag-upa at pagbabayad ng iyong Indibidwal na Tagapagbigay ay nagbabago. Ang Consumer 
Direct Care Network Washington (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) ay magiging Consumer Directed 
Employer (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-employer-project) ng lahat ng 
Indibidwal na Mga Tagapagbigay (Individual Providers o IP). Simula ngayon, Nobyembre 1, ikaw at ang iyong 
(mga) IP ay maaaring gumawa ng aksyon upang makagawa ng paglipat sa CDE.  
 
Ang pagbabago sa CDE ay nangangahulugang ang iyong (mga) IP ay lilipat mula sa pagkontrata sa Department 
of Social and Health Services (DSHS) patungo sa pagtatrabaho ng CDWA. Pinayagan ng Washington State 
Legislature ang pagbabagong ito sa kung paano nagpapatakbo ang programa ng personal na pangangalaga. 
Ang CDWA ay magiging ligal na employer para sa lahat ng mga IP. Magiging responsable ang CDWA para sa 
pagkukuha, pagbabayad, at pagsubaybay sa mga kredensyal ng IP, tulad ng mga pagsusuri sa background at 
pagsasanay.  
 
Bilang isang kliyente, ikaw o ang iyong Awtorisadong Kinatawan ay magpapatuloy na managing employer ng 
iyong (mga) IP.  
Sa tungkulin ng managing employer, responsable kang suportahan ang iyong (mga) IP upang isumite ang 
kanilang dokumentasyon sa pagkuha. Mangyaring hikayatin ang iyong (mga) IP na kumpletuhin ang proseso ng 
pagkuha sa lalong madaling panahon! 
 
Manatiling Napapanahon 

• Ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan para sa amin na makipag-usap sa iyo ay sa pamamagitan 
ng email. Mangyaring tiyakin na ang iyong manggagawa sa pananalapi ng DSHS ay mayroong 
kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. 

• Kung wala kang isang email address, matutulungan ka naming makakuha ng isa nang walang gastos. 
Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa: 866.214.9899.   

 
IMPORTANTE 

• Suriin ang nakapaloob na Mga Tuntunin ng Mga Serbisyo ng Kliyente. 
• Suriin ang nakapaloob na dokumento ng Advance Directive.  
• Suriin ang Managing Employer Quick Start Guide. 

 
Paano mo matutulungan ang iyong IP. 

• Bilang managing employer, gumaganap ka ng isang papel upang matiyak na ang iyong (mga) IP ay 
makakagawa ng paglipat sa CDE nang matagumpay.  

• Ang form ng I-9 ng iyong IP ay nangangailangan ng pirma ng managing employer, kanilang 
pinahintulutang kinatawan, o anumang ibang tao bukod sa IP.  

• Matatanggap ng iyong IP ang kanilang mga tagubilin sa pagkuha sa pamamagitan ng email address na 
mayroon sila sa file sa IPOne.  



 

 

• Kung ang iyong IP ay walang isang email address, matatanggap nila ang kanilang mga tagubilin sa 
pamamagitan ng mail. 

• Ang iyong mga IP ay magsusumite ng oras at mga gawain gamit ang CareAttend EVV (kung hindi sila 
nakatira sa iyo), o ang CDWA DirectMyCare web portal (kung sila ay nakatira sa iyo). 

• Kung hindi nila natanggap ang kanilang mga tagubilin sa paglipat sa Biyernes, Nobyembre 5, 
mangyaring makipag-ugnay sa kanila sa CDWA. Ang mga pagpipilian sa pakikipag-ugnay ay nakalista sa 
ibaba. 

 
Matuto nang higit pa tungkol sa CDE. 
Mga Informational Webinar (bukas sa publiko)  

• Pagbabago ng Iskedyul ng Payroll at Mga Limitasyon sa Linggo ng Trabaho (Work Week Limits o WWL), 
Biyernes, 11/5/2021, 11am PDT 

• DirectMyCare Web Portal at EVV, Lunes, 11/15/2021, 6pm PST 
• Paghahanda para sa CDE, Huwebes, 11/18/2021, 3:30 pm PST 
• Mga Tagapagbigay ng Magulang at Mga Tagapagbigay ng Live-in, Sabado, 11/20/2021, 9am PST 
• Responsibilidad ng Kliyente, Martes, 11/23/2021, 10:30am PST 

 
Ang mga link sa pagpaparehistro para sa mga informational webinar ay nasa website ng CDWA, 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 

Makipag-ugnay sa CDWA  
Email: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
Walang Bayad na Numero ng Telepono:  866.214.9899  
Website: www.ConsumerDirectWA.com    

 
Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono o email kung mayroon kang mga 
katanungan. 
 
Taos-puso,   
Ang Koponan ng Consumer Direct Care Network Washington  
  
Tulong sa ibang mga wika at format   
Para sa bingi at may hirap sa pandinig: 877.398.7969 
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