
បុគ�លិកែផ�កហរិ� �វត �ុ
ទាកទ់ងបគុ�លកិែផ �កហរិ� �វត � ុDSHS របសអ់�ក

មិនេឃញីភាសាែដលអ�កចង់េ្របីឬ?
សមូេផ�អីុីែមលមកេយីងខ�ុតំាម InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�េ� CDWA តាមេលខ 866.214.9899 េហយីអ�កតណំាងនងឹភា� ប់េ�

អ�កេដាយេ្របីអ�កបកែ្រប េដមី្បេីធ �ីឱ្យបទពេិសាធនទ៍នំាកទ់នំងតាមទរូសព�របសអ់�ក�ន្របេសរី។ េដមី្បទីាកទ់ងតាមរយៈ TTY សមូេ�ទរូសព�មកេលខ 877.398.7969។

េ�េពលអ�កមានសំណួរ េតអី�កទាកទ់ងេ�នរណា? និេយាជិតដឹកនាេំដាយអតថិិជនសហការជាមួយៃដគជូាេ្រចីន។ សមូេមីល
តារាងខាងេ្រកាម េដីម្បជីយួឱ្យអ�កសា� ល់ពមីនុស្សែដលអ�ក្រត �វទាកទ់ងេ�។

េហតផុលេ�ទរូសព�
អតថិិជន

្របធានបទ នរណាអាចជយួ�ន

សំណួរ

ជនំយួស្រមាប់កម�វ �ធីឧបករណ៍ចលត័អំពកីារេផ��ង
ផា� តក់ារជបួពនិតិ្យតាម្របពន័ �េអឡចិ្រត �នកិ (EVV)
ជេ្រមីស EVV

ការចះុេឈា� ះវ �បផតថល CDWA ជនំយួក�ងុការ
ចលូគណន ីឬការបណ�ុ ះបណា� ល 
េធ�បីច �បុ្បន �ភាពអាសយដា� ន េលខទរូសព� ឬអីុែមល
ការែស�ងយលព់េីពលេវលាែដល�នប��លូស្រមាប់
េសវាកម�ែដល�នផុ�ល់
ការេផ��ងផា� តក់ារងារ (Verification of Employment, VOE)

បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washington

សមូចលូេ�កាន ់DirectMyCare.com េដមី្បេីធ �ី
បច�បុ្បន �ភាពអាសយដា� នអីុែមល នងិែកស្រម�ល
ការចាតត់ាងំចនំនួេម៉ាងឱ្យ IP

ែស�ងរកអ�ក
ផ�ល់េសវា

លក�ណៈបុគ�ល

េសវាផ�ផូ�ងការងារេដាយខ�នួឯង 
Carina.org/HomeCare-Options

ែស�ងរក IP ឬបេងា� ះការងារផា� ល់ខ�នួរបសអ់�កតាមរយៈ Carina

CDWA អាចផ�ល់ការគា្ំរទក�ងុការបេង�ីតក្រមងពត័ម៌ានអ�កេ្របី Carina នងិភា� ប់ជាមយួ IP

សំណួរស�ពីី
ការផ�ល់សិទ�ិ

អនុ��ត

អ�ក្រគប់្រគងករណីរបស់អតថិិជន
ទាកទ់ងេ�អ�ក្រគប់្រគងករណី AAA, DDA ឬ HCS របសអ់�ក
ពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងមានេ�េលលីខិតិអន�ុ�តរបសអ់តថិជិន

ការែស�ងយល់ពដីេំណីរការវាយតៃម�របស ់CARE

េសវាកម� នងិែផនការែថទាែំដលមានការអន�ុ�ត
មានប�� ក�ងុការផ�ល់សទិ �អិន�ុ�ត
សទិ �ទិទលួ�នតាមមខុងារ នងិែផ �កហរិ� �វត �រុបស់
អតថិជិន

ការេ្រជសីេរ �សអ�កផ�ល់េសវាលក�ណៈបគុ �ល (IP) 
ថ �ឱី្យបេ្រមីការ
ការ្រត �តពនិតិ្យសាវតារ
ែដនកណំតស់�� ហេ៍ធ�កីារ នងិេម៉ាងបែន �ម (Overtime 
and Work Week Limits, WWL)
ចរ �តលក�ណៈ សមត�ភាព នងិភាពសម្រសប 
(Character, Competency & Suitability, CC&S) 
ទនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន (រេប�បទទូាត្់រ�ក)់
ការចាតត់ាងំចនំនួេម៉ាងឱ្យ IP

20220609

េតអី�កមានសំណួរស្រមាប់ CDWA េទ? សមូេផ�ីអីុែមលមកេយីងខ�ុតំាម InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�មកេយីងខ�ុតំាមេលខ 866.214.9899

េតទីនំលួខសុ្រត �វរបសអ់តថិជិន្រត �វ�នកណំតដ់ចូេម�ច
ទនួំលខសុ្រត �វ
របស់អតថិិជន

ខ�ុមំានសំណួរមួយ!

 866.214.9899 |  ConsumerDi rectWA.com

បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washington

អីុែមលេ�កាន ់InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com 
ឬេ�ទរូសព�េ�េលខ 866.214.9899

រាលជ់វី �តទាងំអស។់       ្រគបេ់ពលេវលា។       ជាេរ�ងរាលៃ់ថ �។

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

     InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com 
     866.214.9899
     ConsumerDirectWA.com  
     



ប�� ស�ីពកីារ
ទទូាតមុ់ន CDE

IPOne 844.240.1526េស�សីុចំាតទ់កុជាេមាឃៈ នងិេចញការទទូាតេ់ឡងីវ �ញ         មលូប្បទានប្រតែដល�នប��នូ្រតឡប់មកវ �ញ �ត ់ឬ្រត �វេចារលចួ

េ�េពលអ�កមានសំណួរ េតអី�កទាកទ់ងេ�នរណា? និេយាជិតដឹកនាេំដាយអតថិិជនសហការជាមួយៃដគជូាេ្រចីន។ សមូេមីល
តារាងខាងេ្រកាម េដីម្បជីយួឱ្យអ�កសា� ល់ពមីនុស្សែដលអ�ក្រត �វទាកទ់ងេ�។

េហតផុលេ�ទរូសព�្របធានបទ នរណាអាចជយួ�ន

សំណួរ

ជនំយួស្រមាប់កម�វ �ធីឧបករណ៍ចលត័អំពកីារេផ��ងផា� តក់ារ
ជបួពនិតិ្យតាម្របពន័ �េអឡចិ្រត �នកិ (EVV)
EVV ជនំសួ
ការចះុេឈា� ះវ �បផតថល CDWA ជនំយួក�ងុការចលូគណន ី
ឬការបណ�ុ ះបណា� ល
េធ�បីច �បុ្បន �ភាពអាសយដា� ន េលខទរូសព� ឬអីុែមល
ការែស�ងយល់ពេីពលេវលាែដល�នប��លូស្រមាប់េសវា
កម�ែដល�នផុ�ល់
ការេផ��ងផា� តក់ារងារ (Verification of Employment, VOE)
ការ្រត �តពនិតិ្យសាវតារ

បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washingtonេស�សីុចំាតទ់កុជាេមាឃៈ នងិេចញការទទូាតេ់ឡងីវ �ញ
មលូប្បទានប្រតែដល�នប��នូ្រតឡប់មកវ �ញ �ត ់
ឬ្រត �វេចារលចួ
ការបង់្រ�កេ់លីស
ការផា� សប់�រូការដាក្់រ�កេ់ដាយផា� ល់
ែដនកណំតស់�� ហេ៍ធ�កីារ នងិេម៉ាងបែន �ម (Overtime and Work 
Week Limits, WWL)
ចរ �តលក�ណៈ សមត�ភាព នងិភាពសម្រសប (Character, 
Competency & Suitability, CC&S)
ប��  ឬសណួំរទាកទ់ងនងឹការទទូាតេ់ផ្សងេទ�ត

ទាកទ់ងមកេយីងខ�ុេំ�ៃថ�េនះស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន�មអំពបីណា� ញែថទាេំដាយផា� ល់ស្រមាប់អតថិិជនរបស់ Washington

866.214.9899 InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com

ការបង់្រ�កេ់លសី េ�ទរូសព�េ�អ�ក្រគប់្រគងករណីរបសអ់តថិជិនអ�ក

ការេប�តេប�ន 
ការសម�តុេធ��ីប

 ការេរ �ងេអីង

IP ជបួ្របទះនងឹការេប�តេប�ន ការសម�តុេធ�ី�ប ការេរ �ងេអីង ឬអាកប្បករិ �យាមិនសមរម្យេផ្សងេទ�តពអីតថិជិនរបស់
ពកួេគ ឬនរណាមា� កេ់ផ្សងេទ�តេ�ក�ងុ្រគ �សារអតថិជិនរបសព់កួេគ ខណៈេពលកពំងុបំេពញការងារែថទាអំតថិជិន
របសព់កួេគ

ែស�ងរកអតថិិជន
 និងការងារបែន�ម

Carina: 
Carina.org/ProvideCare េដមី្បែីស�ងរកអតថិជិនបែន �ម

ែស�ងរកអតថិជិនតាមរយៈេគហទពំរ័ផ�ផូ �ងការងារែដលមានលក�ណៈងាយ្រស�លេ្របី្រ�ស់
ដាកព់ាក្យបេ្រមីការងារែដល�នចះុផ�យ នងិេផ�សីារេឆ�យីឆ�ងជាមយួអតថិជិនែដលមានសកា� នពុលេដាយផា� ល់

សំណួរអំពសីហជីព
SEIU 775

មជ្ឈមណ� លធនធានសមាជកិ (Member Resource Center) 866.371.3200 
MRC@SEIU775.org

្រ�ក្់រត �វបង់ ឬសមាជកិភាពរបសស់ហជពី
សណួំរអំពកីចិ �សន�របសស់ហជពី
សណួំរេផ្សងេទ�តអំព ីSEIU 775

ការេធ�ីេតស�

Prometric
Prometric 800.324.4689 ឬ WAHCA@Prometric.com
ចលូេមីលេគហទពំរ័របសព់កួេគស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន �ម៖ វ �ធីចាប់េផ�មី 
Prometric.com/Test-Takers/Search/WADOH

ការេធ�ីេតស�ជនំយួក�ងុការែថទាេំ�តាមផ�ះ
ចាប់េផ�មីជាមយួកម�វ �ធីផ �លវ់ ���បនកម�ដលអ់�កែថទា ំ

មិនអាចេធ�ីការតាមេវន ទនំាកទ់នំងរបស់អតថិិជន
IP ្រត �វការេ�ទរូសព�មកអតថិជិនរបសព់កួេគេដាយផា� ល់

IP ្រត �វការផា� សប់�រូកាលវ �ភាគ
IP មិនអាចេធ�ីការងារ�នេទេដាយសារមានជងឺំ

ការរងរបួសេពល
បំេពញការងារ

បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washington
អីុែមលេ�កាន ់InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�េ�
េលខ 877.532.8542

បណា� ញែថទាផំា� ល់ស្រមាប់អ�កេ្របី្រ�ស់របស់រដ� Washington
អីុែមលេ�កាន ់InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ឬេ�ទរូសព�េ�
េលខ 877.532.8542

IP រងរបសួេពលបេ្រមីអតថិជិន

បែ្រមប្រម �ល
សា� នភាព សខុភាព

ឬសវុត�ភិាព
របស់អតថិិជន

អ�ក្រគប់្រគងករណីរបស់អតថិិជន
រាយការណ៍អំពបីែ្រមប្រម�លសា� នភាពរបសអ់តថិជិនេ�អ�ក្រគប់្រគងករណី

េសវាកម�ការពារមនុស្សេពញវយ័
IP ្រត �វរាយការណ៍អំពបីែ្រម្រប�លេលីត្រម �វការ សា� នភាព នងិការចលូស្រមាកមន�េីពទ្យរបសអ់តថិជិន
អតថិជិនរបស ់IP កពំងុរងេ្រគាះថា� ក់

វ ���បនកម�
្រកសងួសខុាភ�ិលរដ� Washington

អ�កឯកេទសប�� កអ់ត�ស��ណជនំយួការែថទាេំ�តាមផ�ះ 
360.236.4700

វ ���បនកម�អ�កែថទា ំ

សំណួរអំពសីខុភាព
ការបណ�ុ ះបណា� ល
និងអត�្របេយាជន៍

ចលូនិវត�ន៍

SEIU 775 Benefits Group
មជ្ឈមណ� លធនធានសមាជកិ (Member Resource Center) 866.371.3200 
ចចុេលខ 1 ស្រមាប់ការបណ�ុ ះបណា� ល, 3 ស្រមាប់សខុភាព នងិ 
4 ការចលូនវិត �
ស្រមាប់ែតការបណ�ុ ះបណា� លប៉េុណា�ះ mrc@myseiubenefits.org 
ការបេ្រង�នលក�ណៈៃដគ ូ- myseiu.be/peer-cdwa

ការបណ�ុ ះបណា� លអ�កែថទា ំនងិការបន�រ �កចេ្រមីនក�ងុអាជពី
ការធានារា �ប់រងសខុភាព នងិអត �្របេយាជនេ៍ផ្សងេទ�ត
សណួំរអំពកីារកាត្់រ�កែ់ខស្រមាប់អត �្របេយាជនស៍ខុភាព
សណួំរអំពកីារចលូនវិត �ន៍
ការបេ្រង�នលក�ណៈៃដគ ូេដមី្បទីទលួ�នវ ���បនកម� HCA នងិជនំយួស្រមាប់ការបេ្រង�នជនំាញេដាយឥតគតិៃថ �

អ�កផ�ល់េសវាលក�ណៈបុគ�ល (IP)
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