
3. Pag-match ng Client/IP
Dapat kumpirmahin ng Client/Managing Employer o Case Manager na gusto ng Client na ikaw ang magbigay ng pangangalaga sa kanila.

1. Mag-apply
Pumunta sa ConsumerDirectCare.com/Careers para mag-apply. Kakailanganin mo ng valid na email address.

2. Mga Background Check
Dapat na makapasa ka sa mga background at exclusion check ng estado at FBI para ma-hire. Kapag nakumpleto mo na ang Background Check 
Authorization Form, makakatanggap ka ng 10 character na confirmation number na ie-email sa CDWA. Kapag natanggap na ng CDWA ang iyong Interim 
Result Letter, mag-e-email sa iyo ang CDWA ng fingerprint appointment form at mga tagubilin kung paano gumawa ng fingerprint appointment.

6. Okay to Provide Care
Magbibigay kami sa iyo ng petsa para sa Okay to Provide Care. Hindi ka makakapagbigay ng pangangalaga o makakapagsumite ng oras hanggang hindi 
mo natatanggap ang abisong ito.

4. Kumpletuhin ang Mga Task sa Pag-hire
Isumite ang iyong mga dokumentong nauugnay sa pagtatrabaho, kasama ang nakumpletong I-9. Kakailanganin mo ng isa pang tao para i-verify at 
lagdaan ang iyong I-9. Habang nasa proseso ng pag-hire, makakatanggap ka ng pangkalahatang-ideya sa mga patakaran at pamamaraan, matututunan 
mo kung paano isumite ang iyong oras at mabayaran, at malalaman mo kung saan makikita ang mga resource para sa mga empleyado.

5. Kinakailangang Pagsasanay para sa Orientation and Safety (O&S)
Kumpletuhin ang limang oras na mandatoryong pagsasanay para sa O&S.
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7. Patunay ng Ugnayan sa Client
Kumpletuhin ang Mga patunay ng ugnayan sa client sa web portal ng DirectMyCare. Matitiyak ng pagkumpleto sa hakbang na ito na mababayaran ka nang 
tama ng CDWA.

Makakita ng mga kapaki-pakinabang na resource sa: ConsumerDirectWA.com/IP-Resources


