
3. Kết Nối Thân Chủ/IP
Thân Chủ/Chủ Lao Động Quản Lý hoặc Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ phải xác nhận rằng Thân Chủ muốn bạn cung cấp dịch 
vụ chăm sóc cho họ.

1. Đăng ký
Truy cập ConsumerDirectCare.com/Careers để đăng ký. Bạn sẽ cần có một địa chỉ email hợp lệ.

2. Kiểm Tra Lý Lịch
Bạn phải vượt qua quy trình kiểm tra lý lịch và loại trừ dựa trên dấu vân tay của FBI cũng như tiểu bang thì mới được tuyển 
dụng. Khi hoàn thành Background Check Authorization Form (Mẫu Đơn Cho Phép Kiểm Tra Lý Lịch), bạn sẽ nhận được mã 
số xác nhận gồm 10 ký tự để gửi email cho CDWA. Sau khi nhận được Thư Kết Quả Tạm Thời của bạn, CDWA sẽ gửi cho 
bạn một email đính kèm biểu mẫu đặt lịch hẹn lấy dấu vân tay và hướng dẫn cách đặt lịch hẹn lấy dấu vân tay.

6. Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc
Chúng tôi sẽ cấp cho bạn một ngày Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc. Bạn không thể cung cấp dịch vụ chăm 
sóc hoặc gửi số giờ làm cho đến khi nhận được thông báo này.

4. Hoàn Thành Các Công Việc Tuyển Dụng
Gửi các giấy tờ liên quan đến việc làm của bạn, bao gồm cả I-9 Form (Mẫu Đơn I-9) đã hoàn thành. Bạn sẽ cần nhờ 
một người khác xác minh và ký tên vào I-9 Form (Mẫu Đơn I-9) của bạn. Trong quá trình tuyển dụng, bạn sẽ nhận 
được thông tin tổng quan về các chính sách và quy trình, tìm hiểu cách gửi thông tin về thời gian của bạn, cách nhận 
lương và nơi để tìm nguồn trợ giúp dành cho nhân viên.

5. Đào Tạo Bắt Buộc Về Định Hướng và An Toàn (O&S)
Hoàn thành 5 giờ đào tạo bắt buộc về O&S.

20220620

7BƯỚC
để Trở Thành Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP)

M Ọ I  C U Ộ C  S Ố N G   M Ọ I  K H O Ả N H  K H Ắ C   M Ỗ I  N G À Y .

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để 
biết thêm thông tin về cách trở thành một IP. 866.214.9899

7. Xác Nhận Mối Quan Hệ Với Thân Chủ
Hoàn thành phần Xác nhận mối quan hệ với thân chủ trên cổng thông tin web DirectMyCare. Hoàn thành bước này 
để đảm bảo CDWA có thể trả thù lao chính xác cho bạn.

Tìm nguồn trợ giúp hữu ích tại: ConsumerDirectWA.com/IP-Resources
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