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Зверніться до нас:
Адреса електронної пошти: 

CDE@dshs.wa.gov

Веб-сайт:
www.dshs.wa.gov/altsa/cde

Адміністрація з обслуговування  
літніх людей та тривалої допомоги

Адміністрація у справах осіб з  
інвалідністю внаслідок вад розвитку

Роботодавець-клієнт

Де я можу отримати  
більше інформації?

Залишайтеся поінформованими про 
проект CDE 
www.dshs.wa.gov/altsa/cde 

•  Підпишіться на розсилку оновлень 
щодо програми «Роботодавець-клієнт» 
електронною поштою. 

•  Зареєструйтеся відвідувачем 
щомісячного інформаційного вебінару 
або зустрічі робочої групи.

•  Перегляньте останні матеріали та ресурси.

 

Яка з цього користь  
для ІПП?
•  Більше можливостей щодо реєстрації 

робочих годин (за допомогою 
мобільного пристрою, комп'ютера, 
підключеного до інтернету, телефоном 
або через домашній пристрій)

•  Допомога з оплатою, професійною 
підготовкою та атестацією

•  Індивідуальна допомога

• Координатори обслуговування,  
що призначаються

•  Розвиток та утримання кадрів

Новий роботодавець 
індивідуальних 
постачальників  

послуг



Що трапляється?
У 2021 році роботодавцем-клієнтом (CDE) 
у штаті Вашингтон стане приватна компанія 
Consumer Direct Washington (CDWA). 
Компанія CDWA буде роботодавцем усіх 
індивідуальних постачальників послуг 
(ІПП), які доглядають за клієнтами, що 
отримують послуги від Департаменту 
соціального забезпечення та охорони 
здоров'я (Department of Social and Health 
Services, DSHS).

На кого це вплине?
Це вплине на ІПП, які мають контракти 
з DSHS, та на клієнтів, які отримують 
послуги ІПП.

Що зміниться?
•  ІПП стають робітниками CDE, а їхні 

контракти з DSHS буде припинено.

•  Затвердження надаватимуться CDE,  
а не ІПП.

•  Оплату ІПП здійснюватиме CDE. 

•  З питаннями щодо ІПП клієнти та ІПП 
звертатимуться до CDE.

•  Оплата щодо відповідності клієнта 
здійснюватиметься безпосередньо до CDE.

•  Клієнт співпрацюватиме безпосередньо 
з CDE та ІПП щодо зарахування 
затверджених годин.

•  Система CDE підтримуватиме Систему 
електронного контролю відвідувань (EVV).

•  Оплата нараховуватиметься через тиждень.

•  CDE запровадять процедуру вирішення 
питань для клієнтів та ІПП. 

Що залишиться без змін?
•  Клієнти керуватимуть роботодавцями; 

клієнти визначають, хто надає послуги, 
та планують надавання послуг.

•  Обмеження щодо робочого тижня  
та понаднормових годин

•  Рівні допомоги та дозволи  
на обслуговування визначає  
та надає координатор

•  Атестація, вимоги щодо підготовки та 
перевірки біографічних даних з боку 
Департаменту охорони здоров'я (DOH)

•  Ставки заробітної плати та розмір 
допомоги

Наступні кроки
1.  Підтримуйте персональні дані 

актуальними в системі IPOne, 
зокрема поштові та електронні 
адреси.

2.  Своєчасно проходьте 
підготовку та перевірку 
біографічних даних.

3.  Якщо ви ще не отримуєте 
електронні платежі, 
зареєструйтеся в системі 
електронних грошових переказів 
(electronic funds transfer, EFT) 
на ваш банківський рахунок або 
подайте запит на отримання 
дебітної картки ALINE Pay.

4.  Відвідайте вебінари CDE, щоб 
бути в курсі подій.

5.  Слідкуйте за змінами.




