
 

 

1 листопада 2021 р. 
 
Шановний(-а) <Client Name>! 
 
Спосіб найму індивідуального постачальника послуг і оплати наданих ним послуг буде змінено. 
Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) стане Consumer Direct 
Care Network Washington (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholds/consumer-directed-employer-project) 
для всіх індивідуальних постачальників послуг (IP). Починаючи із сьогоднішнього дня, 1 листопада, ви та 
ваші IP можете вжити заходів для переходу до CDE. 
 
Змінення на CDE означає, що ваші IP замість укладання контракту з Department of Social and Health 
Services (DSHS) отримуватимуть роботу в CDWA. Законодавчий орган штату Вашингтон санкціонував цю 
зміну в роботі програми особистої гігієни. CDWA стане законним роботодавцем для всіх IP. CDWA несе 
відповідальність за наймання, оплату праці та моніторинг кваліфікації IP, як-от перевірка досвіду та 
навчання. 
 
Як Клієнт ви або ваш Уповноважений представник продовжуватимете наймати своїх IP.  
Виконуючи роль клієнта, що наймає працівників, ви несете відповідальність за підтримку своїх IP в 
процесі подання їхньої документації про прийняття на роботу. Заохочуйте своїх IP завершити цей процес 
найму якнайшвидше! 
 
Будьте в курсі подій 

• Для нас найшвидший і найбезпечніший спосіб спілкування з вами — електронною 
поштою. Надайте фінансовому працівнику DSHS свою поточну контактну інформацію. 

• Якщо у вас немає адреси електронної пошти, ми можемо допомогти вам отримати її 
безкоштовно. Зателефонуйте нам за номером: 866-214-9899. 

 
ВАЖЛИВО 

• Ознайомтеся з доданими Умовами надання послуг клієнтам. 
• Ознайомтеся з доданим документом про попереднє розпорядження. 
• Перегляньте короткий посібник для клієнтів, що здійснюють найом. 

 
Як допомогти своєму IP. 

• Як клієнт, що здійснює найом, ви відіграєте певну роль у забезпеченні успішного переходу ваших 
IP до CDE. 

• У формі I-9 для IP потрібен підпис клієнта, що здійснює найом, його вповноваженого 
представника або будь-якої іншої особи, окрім IP. 

• Ваш IP отримає інструкції щодо прийняття на роботу на електронну пошту, зареєстровану в IPOne. 
• Якщо у вашого IP немає електронної пошти, йому буде надіслано інструкції звичайною поштою. 



 

 

• Ваші IP надсилатимуть дані про час роботи та виконані завдання за допомогою CareAttend EVV 
(якщо вони не проживають разом із вами) або веб-порталу CDWA DirectMyCare (якщо вони 
проживають із вами). 

• Якщо вони не отримають інструкції щодо переходу до п’ятниці, 5 листопада, попросіть їх 
звернутися до представника CDWA. Контактні дані наведено нижче. 
 

Дізнайтеся більше про CDE. 
Інформаційні вебінари (загальнодоступні) 

• Змінення графіка оплати праці та обмеження робочого тижня (WWL), п’ятниця, 11.05.2021, 11:00 
за тихоокеанським літнім часом 

• Веб-портал DirectMyCare та EVV, понеділок, 15.11.2021, 18:00 за тихоокеанським стандартним 
часом 

• Підготовка до CDE, четвер, 18.11.2021, 15:30 за тихоокеанським стандартним часом 
• Постачальники-батьки та постачальники, які проживають із вами, субота, 20.11.2021, 9:00 за 

тихоокеанським стандартним часом 
• Відповідальність клієнта, вівторок, 23.11.2021, 10:30 за тихоокеанським стандартним часом 

 
Посилання на реєстрацію на інформаційні вебінари розміщено на веб-сайті CDWA, 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources. 
 
Зв’яжіться із CDWA 
Адреса електронної пошти: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com 
Безкоштовний номер телефону: 866-214-9899 
Веб-сайт: www.ConsumerDirectWA.com 

 
Якщо у вас є запитання, зв’яжіться з нами за номером телефону або електронною поштою. 
 
З повагою, 
команда Consumer Direct Care Network Washington 
  
Надання допомоги іноземними мовами та в інших форматах 
Для глухих і з вадами слуху: 877-398-7969 
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