
الموظف المالي

اتصل بموظف DSHS المالي الخاص بك

هل لغتك المفضلة غير متوفرة؟

راسلنا عبر البريد اإللكتروني عىل InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com أو اتصل بـ CDWA عىل هاتف رقم 866.214.9899

 وسيصلك أحد ممثلينا بمترجم لتحسين تجربة االتصال الخاصة بك. للتواصل باستخدام تكنولوجيا

 االتصال للصم والبكم، اتصل عىل الرقم 877.398.7969.

عندما يكون لديك سؤال، بمن تتصل؟ يعمل برنامج Consumer Directed Employer بالتعاون 
مع عدة شركاء. راجع الجدول التالي للتعرف عىل الشريك الذي يمكنك االتصال به.

سبب االتصال

العمالء
الجهة التي يمكنها تقديم المساعدةالموضوع 

األسئلة

المساعدة فيما يتعلق بتطبيق التحقق 

اإللكتروني من الزيارة (EVV) لألجهزة المحمولة

EVV بدائل

االشتراك في بوابة ويب CDWA أو 

إرشادات تسجيل الدخول أو التدريب

تحديث العنوان أو رقم الهاتف أو البريد 

اإللكتروني

معرفة الوقت المدرج للخدمات المقدمة

ابحث عن 
مزودي 
الخدمات 
لألفراد

توفيق وظائف الخدمة الذاتية 
Carina.org/HomeCare-Options

Carina ابحث عن مزود خدمات لألفراد أو انشر وظيفتك الخاصة عبر

يمكن أن تقدم CDWA الدعم إلنشاء ملفات تعريف المستخدمين عىل Carina واالتصال 

بمزودي الخدمات لألفراد

أسئلة حول
 التصريحات

مدير الحالة الخاص بالعميل

اتصل بمدير حالة AAA أو DDA أو HCS الخاص بك

توجد معلومات االتصال عىل خطاب تفويض العميل

فهم عملية تقييم الرعاية 

الخدمات المصرح بها وخطط الرعاية

أخطاء التصريحات

األهلية الوظيفية والمالية للعميل

(VOE) التحقق من العمل

تعيين مزود خدمات أفراد (IP) جديد

الفحوصات األمنية

ساعات العمل اإلضافي وحدود ساعات 

(WWL) العمل األسبوعية

 (CC&S) الشخصية والكفاءة والمالءمة

مسؤولية العميل (كيف يتم الدفع)

تخصيص ساعات مزود الخدمات لألفراد

هل لديك أسئلة عن CDWA؟ راسلنا عىل InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com أو اتصل بنا عىل الهاتف رقم 866.214.9899

كيف يتم تحديد مسؤولية العميل؟
مسؤولية
 العميل

لدّي سؤال!

Consumer Direct Care Network Washington
 InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com راسلنا عىل

أو اتصل بنا عىل الهاتف رقم 866.214.9899

Russian
русский 866.215.4069

Vietnamese
tiếng 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
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Consumer Direct Care Network Washington
InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com

866.241.9899
ConsumerDirectWA.com

تفضل بزيارة DirectMyCare.com لتحديث عنوان

البريد اإللكتروني وتعديل تخصيص ساعات

مزود الخدمات لألفراد



مشاكل الدفع 
CDE قبل

IPOne 844.240.1526 طلب إلغاء أو إعادة إصدار الدفع              الشيكات المرتجعة أو المفقودة أو المسروقة

عندما يكون لديك سؤال، بمن تتصل؟ يعمل برنامج Consumer Directed Employer بالتعاون مع 
عدة شركاء. راجع الجدول التالي للتعرف عىل الشريك الذي يمكنك االتصال به.

سبب االتصال  الجهة التي يمكنها تقديم المساعدةالموضوع 

األسئلة

المساعدة فيما يتعلق بتطبيق التحقق 

اإللكتروني من الزيارة (EVV) لألجهزة المحمولة

EVV بدائل

االشتراك في بوابة ويب CDWA أو إرشادات 

تسجيل الدخول أو التدريب

تحديث العنوان أو رقم الهاتف أو البريد 

اإللكتروني

معرفة الوقت المدرج للخدمات المقدمة

(VOE) التحقق من العمل

فحوصات الخلفية

طلب إلغاء أو إعادة إصدار الدفع

الشيكات المرتجعة أو المفقودة أو المسروقة

المدفوعات الزائدة

تغييرات اإليداع المباشر

ساعات العمل اإلضافي وحدود ساعات 

(WWL) العمل األسبوعية

(CC&S) الشخصية والكفاءة والمالءمة

مشاكل أو أسئلة الدفع األخرى

اتصل بمدير الحالة الخاص بالعميلالمدفوعات الزائدة 

المضايقات 
أو السلوكيات 
المسيئة أو التمييز

يتعرض مزود الخدمات لألفراد للمضايقات أو السلوكيات المسيئة أو التمييز أو غيرها 

من السلوكيات غير الالئقة من قبل العمالء أو أشخاص آخرين يقيمون في منازل 

العمالء أثناء تقديم الرعاية المنزلية للعمالء.

العثور عىل المزيد 
من العمالء والعمل

 :Carina
Carina.org/ProvideCare للعثور عىل المزيد من العمالء

اعثر عىل العمالء عبر موقع إلكتروني سهل االستخدام لتوفيق الوظائف

تقدم بطلب للوظائف المنشورة وتواصل مع العمالء المحتملين مباشرًة

أسئلة حول 
االتحاد

SEIU 775
مركز موارد األعضاء 866.371.3200 

MRC@SEIU775.org

مستحقات أو عضوية االتحاد

أسئلة حول عقد االتحاد

SEIU 775 جميع األسئلة األخرى حول

االختبارات

اختبارات بروميترك
اختبارات بروميترك 800.324.4689 أو 

WAHCA@Prometric.com
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني للمزيد من المعلومات: 

Prometric.com/Test-Takers/Search/WADOH كيفية البدء

اختبارات مساعدي الرعاية المنزلية

بدء برنامج اعتماد مزودي الرعاية

ال يمكنك العمل 
في مناوبة ما

االتصال بالعمالء
يحتاج مزودو الخدمات لألفراد باالتصال بعمالئهم مباشرًة

يحتاج مزود الخدمات لألفراد إىل تغيير الجدول الزمني

مزود الخدمات لألفراد غير قادر عىل العمل بسبب مرضه

إصابات العمل
Consumer Direct Care Network Washington

راسلنا عىل InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com أو 

اتصل بنا عىل الهاتف رقم 877.532.8542

Consumer Direct Care Network Washington
راسلنا عىل InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com أو 

اتصل بنا عىل الهاتف رقم 877.532.8542

إصابة مزود الخدمات لألفراد أثناء خدمة العميل

تغييرات العميل 
من حيث الحالة أو 
الصحة أو السالمة

مدير الحالة الخاص بالعميل
أبلغ مدير الحالة بالتغيرات التي تطرأ عىل حالة العميل

خدمات حماية البالغين

يجب عىل مزود الخدمات لألفراد اإلبالغ عن التغيرات التي تطرأ عىل احتياجات العمالء 

أو حالتهم أو دخول المستشفى

قلق مزود الخدمات لألفراد من تعرض العميل إىل الضرر

االعتماد
وزارة الصحة التابعة لوالية واشنطن

أخصائي اعتماد مساعدي الرعاية المنزلية 

360.236.4700
اعتماد مزود الرعاية

أسئلة حول 
استحقاقات 
التقاعد والصحة 
والتدريب

SEIU 775 Benefits Group
مركز موارد األعضاء 866.371.3200 

اضغط 1 للتدريب و3 للصحة و4 للتقاعد
  mrc@myseiubenefits.org ،للتدريب فقط

myseiu.be/peer-cdwa - موجهو الزمالء

تدريب مزودي الرعاية والتطور المهني

فوائد الرعاية الصحية وغيرها من االستحقاقات

أسئلة حول الخصومات المباشرة من الرواتب للفوائد الصحية

أسئلة حول التقاعد

موجهو الزمالء، للمساعدة في اعتماد HCA والتعليم المجاني للمهارات

(IP) مزودو الخدمات لألفراد

Consumer Direct Care Network Washington اتصل بنا اآلن للحصول عىل المزيد من المعلومات حول

866.214.9899InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com20220609
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1.866.363.4276

Consumer Direct Care Network Washington
InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com

866.241.9899
ConsumerDirectWA.com

تفضل بزيارة DirectMyCare.com إلجراء تغييرات

في معلومات االتصال الخاصة بك واإليداع 

المباشر ومنع االنتخابات وغيرها المزيد..


	CDWA_Who_to_Call_v2_p1_ar-EG FIN.pdf
	CDWA_Who_to_Call_v2_p2_ar-EG FIN.pdf

