
ພະນກັງານການເງນິ
ຕິດຕ�ພະນກັງານການເງນິ DSHS ຂອງທ່ານ

ຊອກບ�ເຫັນພາສາທ່ີທ່ານຕ້ອງການແມ່ນບໍ?
ສ່ົງອີເມວຫາພວກເຮົາທ່ີ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫຼືໂທຫາ CDWA ທ່ີເບີ 866.214.9899 

ແລະ ພະນກັງານຈະເຊື່ອມຕ�ທ່ານໄປຍັງນາຍແປພາສາເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອການໂທຂອງທ່ານ. ເພື່ອສ່ືສານຜາ່ນ TTY, ໃຫ້ໂທຫາ 877.398.7969.

ເມື່ອທ່ານມີຄຳຖາມ, ທ່ານຈະຕິດຕ�ຫາໃຜ? ໂຄງການ ຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (Consumer Directed Employer, CDE) ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ. ເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຄວນຕິດຕ�ຫາໃຜ.

ເຫດຜົນໃນການໂທ
ບັນດາລູກຄ້າ

ເລ່ືອງ ໃຜສາມາດຊ່ວຍໄດ້

ບນັດາຄຳຖາມ

ຊອກຫາຜູ້
ໃຫ້ບລິໍການ

ສ່ວນບຸກຄົນ

ການຈັບຄູ່ອາຊີບການບລິໍການດ້ວຍຕົນເອງ 
Carina.org/HomeCare-Options

ຄ້ົນຫາ IP ຫືຼ ປະກາດວຽກຂອງທ່ານເອງຜ່ານ Carina

CDWA ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສ້າງໂປຼຟາຍຜູ້ໃຊ້ Carina ແລະເຊ່ືອມຕ�ກັບ IP

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ
ການອະນຸຍາດ

ຜູ້ຈັດການກລໍະນຂີອງລູກຄ້າ
ຕິດຕ�ຜູ້ຈັດການກລໍະນ ີAAA, DDA ຫືຼ HCS ຂອງທ່ານ
ຂ�ມູນຕິດຕ�ແມນ່ຢູ່ໃນຈົດໝາຍການອະນຸຍາດຂອງລູກຄ້າ

ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນຂອງ CARE
ການບໍລິການ ແລະ ແຜນການເບິ່ງແຍງດູແລທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຂ�ຜິດພາດໃນການອະນຸຍາດ
ເງື່ອນໄຂດ້ານການເຮັດວຽກ ແລະ ການ
ເງິນຂອງລູກຄ້າ

ການຊ່ວຍເຫືຼອຜ່ານແອັບມືຖື ການກວດສອບການ
ຢ້ຽມຢາມແບບເອເລັກໂຕນິກ (EVV)
ທາງເລືອກຕ່າງໆ ຂອງ EVV
ການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ປະຕູເວັບໄຊຂອງ CDWA, ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມ
ອັບເດດທ່ີຢູ່, ເບີໂທລະສັບ ຫືຼ ອີເມວ
ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເວລາທ່ີປ້ອນເຂົ້າ ສຳລັບການ
ບໍລິການທ່ີໄດ້ສະໜອງໄປແລ້ວ

ການກວດສອບການຈ້າງງານ (VOE)
ການວ່າຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ຄົນໃໝ່
ການກວດກາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແລະ ຂີດຈຳກັດອາທິດການເຮັດ
ວຽກ (WWL)
ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ (CC&S) 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ (ຈະຈ່າຍແນວໃດ)
ການກຳນົດຈຳນວນຊ່ົວໂມງຂອງ IP

ເຄືອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວຊິໍງຕັນ

ເຂົ້າໄປທ່ີ DirectMyCare.com ເພ່ືອອັບເດດທ່ີຢູ່ອີເມວ 
ແລະ ປັບການກຳນົດຈຳນວນຊ່ົວໂມງຂອງ IP

20220609

ທ່ານມີຄຳຖາມ ທ່ີຈະຖາມ CDWA ບໍ? ສ່ົງອີເມວຫາພວກເຮົາທ່ີ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫືຼ ໂທຫາ 866.214.9899

ວິທີກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ
ຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບຂອງລູກຄ້າ

ຂາ້ພະເຈ້ົາມີ ຄຳຖາມ!

 866.214.9899  |  ConsumerDi rectWA.com

ເຄືອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວຊິໍງຕັນ
ສ່ົງອີເມວຫາ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫືຼ ໂທຫາ 
866.214.9899

ທຸກໆຊີວິດ.                         ທຸກໆໄລຍະເວລາ.                         ທຸກໆວັນ.

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  
     



ບນັຫາການ
ຈ່າຍເງນິກ່ອນ CDE

IPOne 844.240.1526ຮ້ອງຂໃໍຫ້ຍົກເລີກ ແລະ ອອກການຈ່າຍເງນິຄືນໃໝ ່    ເງນິເຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ, ສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ

ເມື່ອທ່ານມຄີຳຖາມ, ທ່ານຈະຕິດຕ�ຫາໃຜ? ໂຄງການ ຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (Consumer Directed Employer, CDE) ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ. ເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຄວນຕິດຕ�ຫາໃຜ.

ເຫດຜົນໃນການໂທເລ່ືອງ ໃຜສາມາດຊ່ວຍໄດ້

ບນັດາຄຳຖາມ

ການຊ່ວຍເຫືຼອຜ່ານແອັບມືຖື ການກວດສອບການຢ້ຽມ
ຢາມແບບເອເລັກໂຕນກິ (EVV)
ຕົວສຳຮອງ EVV
ການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ປະຕເູວັບໄຊຂອງ CDWA, ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອການເຂົ້າສູ່ລະບບົ ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມ
ອັບເດດທ່ີຢູ່, ເບໂີທລະສັບ ຫືຼ ອີເມວ
ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບເວລາທ່ີປ້ອນເຂົ້າ ສຳລັບການບໍລິການ
ທ່ີໄດ້ສະໜອງໄປແລ້ວ
ການກວດສອບການຈ້າງງານ (VOE)

ເຄືອຂ່າຍການດູແລຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກຸງວຊິໍງຕັນການກວດກາປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ຮ້ອງຂໃໍຫ້ຍົກເລີກ ແລະ ອອກການຈ່າຍເງນິຄືນໃໝ່
ເງນິເຊັກທ່ີຖືກສ່ົງຄືນ, ສູນຫາຍ ຫືຼ ຖືກລັກ
ການຈ່າຍເງິນເກີນ
ການປ່ຽນແປງການຝາກເງນິໂດຍກົງ
ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແລະ 
ຂດີຈຳກັດອາທິດການເຮັດວຽກ (WWL)
ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ (CC&S)
ບນັຫາ ຫືຼ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນອ່ືນໆ

ຕິດຕ�ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເລີຍ ສຳລັບຂ�ມູນເພີ່ມຕ່ືມກ່ຽວກັບ ເຄືອຂ່າຍການດແູລຜູ້ບລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ
866.214.9899 InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com

ເຂົ້າໄປທ່ີ DirectMyCare.com ເພ່ືອປ່ຽນແປງ
ຂ�ມູນການຕິດຕ�ຂອງທ່ານ, ການຝາກເງິນໂດຍກົງ, 
ການລະງັບການເລືອກ ແລະ ອ່ືນໆ.

ການຈ່າຍເງິນເກີນ ໂທຫາຜູ້ຈັດການກລໍະນຂີອງລູກຄ້າ

ການລ່ວງລະເມດີ,
 ການຂ່ົມເຫັງ,
 ການຈຳແນກ

IP ປະສົບກັບການລ່ວງລະເມີດ, ການຂົມ່ເຫັງ, ການຈຳແນກ ຫືຼ ການປະພຶດທ່ີບ�ເໝາະສົມອ່ືນໆຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ 
ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນໃນຄອບຄົວຂອງລູກຄ້າ ໃນຂະນະທ່ີດຳເນນີການເບ່ິງແຍງດແູລລູກຄ້າຂອງຕົນ

ຊອກຫາລູກຄ້າເພີ່ມ ແລະ
ເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ

Carina: 
Carina.org/ProvideCare ເພ່ືອຊອກຫາລູກຄ້າເພ່ີມຕ່ືມ

ຊອກຫາລູກຄ້າຜ່ານທາງເວັບໄຊການຊອກວຽກທ່ີໃຊ້ງານງາ່ຍ
ສະໝກັວຽກທ່ີຖືກໂພດສ໌ລົງ ແລະ ສ່ົງຂ�ຄວາມຫາລູກຄ້າທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍກົງ

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ
ສະຫະພນັ

SEIU 775
ສູນໃຫ້ຂ�ມູນແກ່ສະມາຊິກ (Member Resource Center) 866.371.3200 
MRC@SEIU775.org

ຄ່າທຳນຽມສະຫະພັນ ຫືຼ ສະມາຊິກ
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຍາກັບສະຫະພັນ
ທກຸຄຳຖາມອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບ SEIU 775

ການສອບເສັງ

ບລິໍສັດ Prometric
Prometric 800.324.4689 ຫຼື 
WAHCA@Prometric.com
ເຂ້ົາເບິ່ງເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ ສຳລັບຂ�ມູນເພ່ີມຕ່ືມ: ວິທີເລ່ີມຕ້ົນ 
Prometric.com/Test-Takers/Search/WADOH

ການສອບເສັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງດແູລເຖິງບາ້ນ
ການເລ່ີມຕ້ົນກັບໂຄງການຢ້ັງຢືນຜູ້ເບ່ິງແຍງດແູລ

ບ�ສາມາດເຮັດວຽກ
ໃນຜຽນໃດໜ່ຶງໄດ້

ຕິດຕ�ລູກຄ້າ
IP ຕ້ອງໂທຫາລູກຄ້າຂອງຕົນໂດຍກົງ

IP ຕ້ອງການປ່ຽນເວລາເຮັດວຽກ
IP ບ�ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຍ້ອນເຈັບເປັນ

ການບາດເຈັບ
ຈາກການເຮັດວຽກ

ເຄືອຂ່າຍການດແູລຜູ້ບລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ
ສ່ົງອີເມວຫາ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com ຫືຼ ໂທຫາ 
877.532.8542

ເຄືອຂ່າຍການດແູລຜູ້ບລິໍໂພກໂດຍກົງແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ
ສ່ົງອີເມວຫາ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com 
ຫືຼ ໂທຫາ 877.532.8542

IP ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະທ່ີຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ

ລູກຄ້າມກີານ
ປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບ
ສະພາບ, ສຸຂະພາບ
 ຫືຼ ຄວາມປອດໄພ

ຜູ້ຈັດການກລໍະນຂີອງລູກຄ້າ
ລາຍງານການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງລູກຄ້າໄປຍັງຜູ້ຈັດການກລໍະນີ

ການບລິໍການປ້ອງກັນຜູ້ໃຫຍ່
IP ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການ, ສະພາບການ ຫືຼ ການເຂົ້າໂຮງໝຂໍອງລູກຄ້າ
ລູກຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ IP ກຳລັງໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ

ໃບຢ້ັງຢືນ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງກງຸວຊິໍງຕັນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັບຮອງຜູ້ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງດແູລຢູ່ບາ້ນ 
360.236.4700

ໃບຢ້ັງຢືນຜູ້ເບິ່ງແຍງດແູລ

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ
ສະຫວັດດີ

ການດ້ານສຸຂະພາບ,
 ການຝຶກອົບຮົມ

 ແລະ ການບຳນານ

SEIU 775 Benefits Group
ສູນໃຫ້ຂ�ມູນແກ່ສະມາຊິກ (Member Resource Center) 866.371.3200 
ກົດ 1 ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, 3 ສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ 4 ສຳລັບການບຳນານ
ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມເທົ່ານັ້ນ, mrc@myseiubenefits.org 
ພ່ີລ້ຽງ - myseiu.be/peer-cdwa

ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການຍົກລະດັບການເຮັດວຽກ
ການຄຸ້ມຄອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆ
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຫັກເງນິເດືອນຂອງເງນິເດືອນເພ່ືອສະຫວັດດີການສຸຂະພາບ
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການບຳນານ
ພ່ີລ້ຽງ ສຳລັບໃບຢ້ັງຢືນ HCA ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສອນທັກສະຕ່າງໆໃຫ້ຟີຼ

ຜູ້ໃຫ້ບລິໍການສ່ວນບຸກຄົນ (IP)
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