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 جهة عمل 

 جديدة لألفراد 

مي الخدمات من ُمقدِّ

)ALTSA( إدارة الشيخوخة والدعم طويل األجل

)DDA( إدارة اإلعاقات التنموية

 Consumer Directed Employer مرشوع

هة إىل املستهلك( )جهة العمل املوجَّ

 أين ميكنني الحصول عىل مزيد 
من املعلومات؟

ميكنك البقاء عىل اطالع دائم بشأن مرشوع CDE )جهة العمل 

هة إىل املستهلك( من خالل الرابط   املوجَّ
 www.dshs.wa.gov/altsa/cde

 Consumer ي التحديثات بشأن مرشوع •  االشرتاك لتلقِّ
Directed Employer عرب الربيد اإللكرتوين.

•  االشرتاك لحضور الندوة التثقيفية الشهرية عرب اإلنرتنت، أو 
اجتامع األشخاص املعنيني.

استعراض أحدث املواد واملوارد.  •

ما الفوائد التي ستعود عىل األفراد من 
مي الخدمات من وراء ذلك؟ ُمقدِّ

•  املزيد من الخيارات الخاصة بتسجيل ساعات العمل 
)جهاز محمول، أو جهاز كمبيوتر متصل باإلنرتنت، أو 

مكاملة هاتفية، أو جهاز منزيل(

•  تقديم املساعدة بشأن الدفع، والتدريب، واالعتامد

مة وجًها لوجه •  املساعدة املبارشة املُقدَّ

صون •  منسقو الخدمات املُخصَّ

•  تنمية القوى العاملة واالحتفاظ بها

http://www.dshs.wa.gov/altsa/cde


`

ما الذي سيتغري؟

مي الخدمات )IPs( موظفني لدى  •  سيصبح األفراد من ُمقدِّ
.DSHS ولن يتعاقدوا مجدًدا مع وزارة CDE مرشوع

•  سيتم منح التفويضات والرتاخيص ملرشوع CDE بدالً من 
.)IPs( مي الخدمات األفراد من ُمقدِّ

سيتوىل مرشوع CDE سداد املدفوعات إىل األفراد من   •
.)IPs( مي الخدمات ُمقدِّ

مي الخدمات )IPs( مع  سيتواصل العمالء األفراد من ُمقدِّ  •
مي  مرشوع CDE لطرح األسئلة املتعلقة باألفراد من ُمقدِّ

الخدمات.

سيقوم العميل بسداد املتطلبات املالية املستحقة عليه إىل   •
مرشوع CDE مبارشًة.

مي  سيعمل العمالء مع مرشوع CDE واألفراد من ُمقدِّ  •
الخدمات عىل أساس تخصيص ساعات العمل املرصح بها.

سيدعم نظام مرشوع CDE التحقق من تنفيذ الزيارة   •
.)EVV( إلكرتونيًا

ستكون أيام الدفع كل أسبوَعني.  •

سيطبق مرشوع CDE نظاًما إلجراءات تسوية املنازعات   •
.)IPs( مي الخدمات للعمالء واألفراد من ُمقدِّ

ما األمور التي ستبقى دون تغيري؟

د َمن الذي يقدم  العمالء هم جهة العمل التنفيذية التي تُحدِّ  •
خدمات الرعاية ومواعيد تقديم تلك الخدمات.

القيود الخاصة بأسابيع العمل والعمل اإلضايف  •

مدير الحالة الذي يقوم بتقييم مستوى املزايا ويوفر   •
التفويضات والرتاخيص الالزمة لتقديم الخدمات

املتطلبات املتعلقة ببيانات االعتامد من وزارة الصحة   •
مي الخدمات )DOH(، والتدريب، والتحقق من تاريخ ُمقدِّ

معدل األجور واملزايا  •

ماذا يحدث؟

 Consumer Direct يف عام 2021، ستصبح رشكة
)Washington )CDWA، وهي رشكة خاصة، هي املسؤولة عن 
 ، )CDE(  Consumer Directed Employer إدارة مرشوع

هة إىل املستهلك يف والية واشنطن. وستؤدي  جهة العمل املوجَّ
رشكة CDWA دور جهة العمل والتوظيف املسؤولة عن األفراد 

مي الخدمات )IPs(، الذين يوفرون خدمات الرعاية  من ُمقدِّ
للعمالء ممن يحصلون عىل تلك الخدمات من وزارة الخدمات 

.)DSHS( االجتامعية والصحية

َمن الذي سيتأثر بذلك؟

مي الخدمات )IPs( املتعاقدين مع  سيؤثر ذلك يف األفراد من ُمقدِّ
وزارة الخدمات االجتامعية والصحية )DSHS( والعمالء الذين 

مي الخدمات. ون خدماتهم من أحد األفراد من ُمقدِّ يتلقَّ

ما الخطوات التالية؟

حاِفظ عىل تحديث معلوماتك الشخصية عىل   .1
نظام IPOne، مبا يف ذلك عنوان الربيد العادي 

وعنوان الربيد اإللكرتوين.

ابَق عىل اطالع بفحوصات التحقق املتعلقة   .2
مي الخدمات. بالتدريب وتاريخ ُمقدِّ

يت بالفعل املدفوعات  إذا مل تكن قد تلقَّ  .3
إلكرتونيًا، فقم بالتسجيل يف نظام التحويل 

اإللكرتوين لألموال )EFT( إىل حسابك املرصيف أو 
اخرت استالم بطاقة ALINE Pay للخصم املبارش.

واِظب عىل حضور ندوات مرشوع CDE عرب   .4
اإلنرتنت للبقاء عىل اطالع دائم بكل ما هو جديد.

ابَق عىل اتصال دائم ملعرفة مواعيد   .5
التغيريات.


