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ਵੈਬ:
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ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ 
ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਬੁਢੇਪਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਵਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇ(ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰ ੇਪ੍ਸ਼ਾਸਨ

ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋਂ  
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ

CDE ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹ ੈ
www.dshs.wa.gov/altsa/cde 

•  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰ ੇਵਬਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ। 

•  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਬੈੀਨਾਰ ਜਾਂ 
ਵਹੱਤਧਾਰਕ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ।

•  ਵਬਲਕਲੁ ਨਵੀਆਂ ਸਮਗ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਤੋਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ।

ਇਸ ਨਾਲ IPs ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ?
•  ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਦ ੇਸਵਮਆਂ (ਘੰਵਟਆ)ਂ ਦੀ ਵਰਕਾੱਰਵਡੰਗ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਵਕਲਪ (ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ, 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਵਪਉਟਰ, 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚਲਾ ਉਪਕਰਣ)

•  ਭੁਗਤਾਨ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਵਰਚ-ੈਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ

•  ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੀ ਸਹਾਇਤਾ

• ਥਾਪੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ

•  ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ

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


ਕੀ ਹ ੋਵਰਹਾ ਹ?ੈ

2021 ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੰਵਜ਼ਉਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟ 
ਵਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ (CDWA), ਵਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰ 
ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (CDE) ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 
CDWA ਸਾਰ ੇਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ (IPs) ਦਾ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਜ ੋਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰ ੇਵਵਭਾਗ (DSHS) ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹ ੇਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸਦਾ ਵਕਸ 'ਤ ੇਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ IPs, ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ DSHS ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ, ਜ ੋIP ਤੋਂ ਸੇਵਾ  
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 'ਤ ੇਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ?
•  IPs, CDE ਦ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ DSHS  

ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

•  IPs ਦੀ ਥਾਂ CDE ਨੰੂ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

•  CDE, IPs ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 

•  ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ IPs, IP-ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ CDE  
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

•  ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੱਵਧਆ ਂCDE  
ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

•  ਅਖ਼ਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਘੰਵਟਆ ਂਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰ ੇ
ਕਲਾਇੰਟ, CDE ਅਤੇ IP ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

•  CDE ਦਾ ਵਸਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਾੱਵਨਕ ਵਵਵਜ਼ਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
(EVV) ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। 

•  ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਦੂਜ ੇਹਫ਼ਤ ੇਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

•   CDE ਦਾ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਅਤੇ IPs ਲਈ ਮਸਲੇ ਦ ੇਵਨਪਟਾਰ ੇ
ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। 

ਵਕਹਿੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਂਗ 
ਹੋਣਗੀਆ?ਂ
•  ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ।

•  ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ

•  ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਭ ਦ ੇਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

•  DOH ਸਬੰਧੀ ਪਵਰਚ-ੈਪੱਤਰ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕਿ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

•  ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦਰ

ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਵਕਹਿੀਆ ਂਹਨ?
1.  IPOne ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਡਾਕ 
ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2.  ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕਿ ਦੀਆ ਂਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ।

3.  ਜ ੇਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਾੱਵਨਕ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇ
ਵਵਚਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾੱਵਨਕ ਫੰ਼ਡ ਟ੍ਾਂਸਫ਼ਰ (EFT) 
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ੋਜਾਂ ALINE Pay 
(ਅਲਾਈਨ ਪ)ੇ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ।

4.  ਅਪਡੇਟ ਰਵਹਣ ਲਈ CDE ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਵੱਚ 
ਵਹੱਸਾ ਲਓ।

5.  ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ 
ਲਈ ਜੁਿ ੇਰਹੋ।


