
3. Підбір клієнта або IP
Клієнт, керівний роботодавець або менеджер відповідної справи має підтвердити, що Клієнт бажає, щоб ви надавали 
йому послуги з догляду.

1. Подання заявки
Перейдіть на сайт ConsumerDirectCare.com/Careers, щоб подати заявку. Знадобиться дійсна адреса електронної пошти.

2. Перевірки анкетних даних
Перш ніж переходити до найму, вам потрібно буде пройти перевірку на відбитки пальців і наявність заборони на в’їзд 
у відповідному відділенні штату й ФБР. Заповнивши Форму авторизації на основі перевірки анкетних даних, ви отримаєте 
10-значний номер підтвердження, який потрібно буде надіслати електронною поштою CDWA. Отримавши ваш лист із 
проміжним результатом, CDWA надішле вам електронною поштою форму для запису на процедуру зняття відбитків та 
інструкції щодо того, як здійснити такий запис.

6. Придатність до надання послуг із догляду
Ми зазначимо для вас дату придатності до надання послуг із догляду. Надавати послуги з догляду чи надсилати 
відомості про години роботи до отримання цього сповіщення не можна.

4. Здійснення завдань щодо найму
Надішліть документи, пов’язані з професією, зокрема заповнену форму I-9. Потрібно буде залучити ще одну людину, 
яка перевірить і підпише вашу форму I-9. Під час процесу найму вам розкажуть про політики й процедури, те, як 
надсилати відомості про час роботи й отримувати заробітну плату, а також нададуть інформацію, де можна знайти 
ресурси для працівників.

5. Обов’язкове навчання, що передбачає ознайомлення та вказівки щодо безпеки (O&S)
Пройдіть обов’язкове п’ятигодинне навчання з O&S.
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7кроків,
  здійснивши які можна стати індивідуальним 
постачальником послуг (Individual Provider, IP)
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Зверніться вже сьогодні, 
щоб дізнатися докладніше 

про те, як стати IP. 
866-214-9899

7. Атестація відносин із Клієнтом
Пройдіть атестації відносин із Клієнтом на порталі DirectMyCare. Виконання цього кроку гарантує, що CDWA матиме змогу 
здійснювати точну оплату вашої праці.

Корисні ресурси можна знайти на сайті:  ConsumerDirectWA.com/IP-Resources


