
 

 

ວັນທີ  03 ມັງກອນ 2022 
 

ຮຽນທ່ານ <Client Name> ທີ່ ຮັກແພງ,   
 

ວິ ທີ ການ ຈ້າງງານ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະມີ ການປ່ຽນແປງ. 

ເຄື ອຂ່າຍການດ ແລຜ ້ ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) ຈະມາເປັນ 

ໂຄງການຜ ້ ບໍ ລິ ໂພກເປັນຜ ້ ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/consumer-directed-

employer-project) ຂອງບັນດາ IP ທຸກຄົນ. ເລີ່ ມແຕ່ມື ້ ວັນທີ  3 ເດື ອນມັງກອນ, ທ່ານ ແລະ IP ຂອງທ່ານ 

ສາມາດລົງມື ເຮັດເພ່ືອເລີ່ ມການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໄປຍັງໂຄງການຜ ້ ບໍ ລິ ໂພກເປັນຜ ້ ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE).  
 

ການປ່ຽນແປງໄປຍັງ CDE ໝາຍຄວາມວ່າ IP ຂອງທ່ານຈະຖືກຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດສັນຍາກັບພະແນກບໍ ລິ ການສັງຄົມ ແລະ 
ສຸຂະພາບ (DSHS) ໄປເປັນການໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງຈາກ CDWA. ສະພາແຫ່ງລັດວໍ ຊິ ງຕັນ 

ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການປ່ຽນແປງວິ ທີ ການດໍ າເນີ ນງານຂອງໂຄງການເບິ່ ງແຍງດ ແລສ່ວນຕົວນີ ້ . CDWA 

ຈະມາເປັນນາຍຈ້າງຕາມກົດໝາຍຂອງບັນດາ IP ທັງໝົດ. CDWA ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການວ່າຈ້າງ, ການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ ້ ມ ນປະຈໍ າຕົວຂອງ IP ເຊັ່ ນ: ການກວດກາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ.  
 

ໃນນາມເປັນລ ກຄ້າຄົນໜ່ຶງ, ທ່ານ ຫ ື  ຜ ້ ຕາງໜ້າທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ ຈະສື ບຕ່ໍເປັນນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ IP ຂອງທ່ານ.  

ໃນການເຮັດບົດບາດເປັນນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ຈະຊ່ວຍເຫ ື ອ IP 

ຂອງທ່ານໃນການສ່ົງເອກະສານການຈ້າງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ກະລຸນາຊຸກຍ ້ ໃຫ້ IP ຂອງທ່ານ 

ດໍ າເນີ ນຂະບວນການຈ້າງງານໃຫ້ສໍ າເລັດໄວເທ່ົາທີ່ ຈະໄວໄດ້! 
 

ຕາມໃຫ້ທັນເຫດການ 

• ວິ ທີ ທີ່ ໄວທີ່ ສຸດ ແລະ ປອດໄພທີ່ ສຸດ ທີ່ ພວກເຮົ າຈະໃຊ້ສື່ ສານກັບທ່ານແມ່ນທາງອີ ເມວ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 

ພະນັກງານການເງິ ນຂອງ DSHS ມີ ຂໍ ້ ມ ນຕິດຕ່ໍໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານແລ້ວ. 

• ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ທີ່ ຢ ່ ອີ ເມວ, ພວກເຮົ າສາມາດຊ່ວຍຕ້ັງອັນໜ່ຶງໃຫ້ທ່ານໄດ້ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ.  
 

ສິ່ ງສໍ າຄັນ 

• ອ່ານຂໍ ້ ກໍານົດໃນການບໍ ລິ ການລ ກຄ້າທີ່ ຄັດຕິດມາ. 

• ອ່ານເອກະສານ ຄໍ າສ່ັງການປີ່ ນປົວລ່ວງໜ້າ (Advance Directives) ທີ່ ຄັດຕິດມາ.  

• ອ່ານຄ ່ ມື ແນະນໍ າການເລີ່ ມຕ້ົນຂອງນາຍຈ້າງທີ່ ເປັນຜ ້ ຄຸ້ມຄອງແບບເລັ່ ງລັດ. 
 

ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍ IP ຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ. 

• ໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານມີ ບົດບາດໃນການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ IP ຂອງທ່ານໄດ້ທໍາການຫັນປ່ຽນໄປຍັງ CDE 

ສໍ າເລັດແລ້ວ.  

• ແບບຟອມ I-9 ຂອງ IP ຂອງທ່ານ ຕ້ອງການລາຍເຊັນຂອງນາຍຈ້າງຄຸ້ມຄອງ, 

ຜ ້ ຕາງໜ້າທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫ ື  ບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ນອກເໜືອຈາກ IP.  

• IP ຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງເຂົ າເຈົ ້ າ ຜ່ານທີ່ ຢ ່ ອີ ເມວທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຢ ່ ໃນໄຟລ໌ ກັບ IPOne.  



 

 

• ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ຮັບ ອີ ເມວສະບັບໜ່ຶງທີ່ ມີ  ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນ ກ່ອນວັນພຸດ ວັນທີ  12 ເດື ອນມັງກອນ, 

ກະລຸນາ ບອກໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍຫາ CDWA. ທາງເລື ອກໃນການຕິດຕ່ໍແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ . 

• ຖ້າ IP ຂອງທ່ານບໍ່ ມີ ທີ່ ຢ ່ ອີ ເມວ, ເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າຜ່ານທາງໄປສະນີ . 

• IP ຂອງທ່ານຈະສ່ົງເວລາ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໂດຍນໍ າໃຊ້ CareAttend EVV (ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ພັກອາໄສຢ ່ ນໍ າທ່ານ) ຫ ື  

ປະຕ ເວັບໄຊ CDWA DirectMyCare (ຖ້າເຂົ າເຈົ ້ າອາໄສຢ ່ ນໍ າທ່ານ). 
 

ຮຽນຮ ້ ເພ່ີມຕື່ ມກ່ຽວກັບ CDE. 

ການສໍ າມະນາຂໍ ້ ມ ນຂ່າວສານທາງເວັບ (ເປີ ດໃຫ້ສາທາລະນະ)  
• ການປ່ຽນແປງກໍານົດເວລາໃນການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ ຂີ ດຈໍ າກັດອາທິດການເຮັດວຽກ (WWL), ວັນພຸດ ວັນທີ  

1/5/2022, ເວລາ 1 ໂມງທ່ຽງ PST 

• ການກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ສໍ າລັບ CDE, ວັນອັງຄານ ວັນທີ  1/11/2022, ເວລາ 3:30 ໂມງຕອນບ່າຍ PST 

• ຂະບວນການຈ້າງງານ, ວັນສຸກ, ວັນທີ  1/14/2022, ເວລາ 2:30 ໂມງຕອນບ່າຍ PST 

• ຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການເປັນພ່ໍແມ່ ແລະ ຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການພັກອາໄສຢ ່ ນໍ າ, ວັນອັງຄານ ວັນທີ  1/18/2022, ເວລາ 6 ໂມງແລງ PST 

• ປະຕ ເວັບໄຊ DirectMyCare ແລະ EVV, ວັນເສົ າ ວັນທີ  1/22/2022, ເວລາ 9 ໂມງແລງ PST 

• ຈໍ ານວນທີ່ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລ ກຄ້າ, ວັນພະຫັດ ວັນທີ  1/27/2022, ເວລາ 1:30 ໂມງທ່ຽງ PST 
 

ລິ ້ ງເຊື່ ອມຕ່ໍການລົງທະບຽນ ສໍ າລັບການສໍ າມະນາໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນທາງເວັບນີ ້  ແມ່ນມີ ຢ ່ ໃນເວັບໄຊຂອງ CDWA ທີ່ , 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 

ຕິດຕ່ໍ CDWA  

ອີ ເມວ: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  

ໝາຍເລກໂທລະສັບໂທຟ ີ : 866.214.9899  

ເວັບໄຊ: www.ConsumerDirectWA.com    
 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າທາງໂທລະສັບ ຫ ື  ອີ ເມວ ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ. 
 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,   

ທີ ມງານເຄື ອຂ່າຍການດ ແລຜ ້ ບໍ ລິ ໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວໍ ຊິ ງຕັນ  
  

ການຊ່ວຍເຫ ື ອເປັນພາສາ ແລະ ຮ ບແບບອື່ ນໆ   

ສໍ າລັບຄົນຫ ໜວກ ແລະ ຫ ຕື ງ: 877.398.7969 

 

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

