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Tôi có thể nhận thêm thông 
tin ở đâu?

Theo Dõi Thông Tin về Dự Án CDE 
www.dshs.wa.gov/altsa/cde 

•  Đăng ký để nhận thông tin mới nhất về 
Nhà Tuyển Dụng Lao Động Hướng Tới 
Khách Hàng qua email. 

•  Đăng ký để tham gia hội thảo trên mạng 
về thông tin hàng tháng hoặc cuộc họp 
giữa các bên liên quan.

•  Xem xét lại Tài Liệu & Nguồn Lực mới nhất.

Việc này sẽ mang lại lợi 
ích như thế nào cho các IP 
(Nhân Viên Phục Vụ Chăm 
Sóc Cá Nhân)?
•  Nhiều tùy chọn hơn để ghi lại số giờ 

đã làm việc (thiết bị di động, máy tính 
kết nối với internet, gọi điện thoại hoặc 
thiết bị trong nhà)

•  Trợ giúp chi trả, huấn luyện và chứng 
nhận

•  Hỗ trợ trực tiếp

• Các Chuyên Viên Điều Phối Dịch Vụ 
Được Chỉ Định

•  Phát triển và duy trì đội ngũ lao động



Những gì sẽ xảy ra?
Vào năm 2021, Consumer Direct 
Washington (CDWA), một công ty tư nhân, 
sẽ trở thành Nhà Tuyển Dụng Lao Động 
Hướng Tới Khách Hàng (CDE) ở Tiểu Bang 
Washington. CDWA sẽ là nhà tuyển dụng 
của tất cả Nhân Viên Phục Vụ Chăm Sóc Cá 
Nhân (IP) chăm sóc cho thân chủ đang nhận 
các dịch vụ từ Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS).

Việc này sẽ ảnh hướng  
đến ai?
Việc này sẽ ảnh hưởng đến các IP được hợp 
đồng với DSHS và các thân chủ nhận dịch vụ 
từ một IP.

Những gì sẽ thay đổi?
•  Các IP sẽ là nhân viên của CDE và sẽ 

không còn hợp đồng với DSHS.

•  Các quyền cho phép sẽ được tiến hành 
cho CDE thay vì các IP.

•  CDE sẽ cấp phát khoản chi trả cho các IP. 

•  Thân chủ và IP sẽ liên hệ với CDE về các 
thắc mắc liên quan đến IP.

•  Trách nhiệm của thân chủ sẽ được chi  
trả trực tiếp cho CDE.

•  Thân chủ sẽ làm việc với CDE và IP về  
việc chỉ định số giờ được cho phép.

•  Hệ thống của CDE sẽ hỗ trợ Xác Minh 
Thăm Viếng Điện Tử (EVV).

•  Các ngày phát lương sẽ được chi trả hai 
tuần một lần.

•  CDE sẽ có một quy trình giải quyết vấn  
đề dành cho thân chủ và IP. 

Những gì sẽ giữ nguyên?
•  Thân chủ là chủ nhân quản lý và xác định 

ai cung cấp dịch vụ chăm sóc và khi nào 
các dịch vụ được sắp xếp.

•  Các giới hạn tuần làm việc và làm ngoài giờ

•  Nhân viên quản lý hồ sơ sẽ thẩm định 
mức phúc lợi và cho phép các dịch vụ

•  Chứng nhận, huấn luyện và các yêu cầu 
kiểm tra lý lịch của DOH

•  Mức lương và phúc lợi

Các bước kế tiếp là gì?
1.  Duy trì thông tin cá nhân hiện 

tại của quý vị trong IPOne, bao 
gồm việc gởi thư và địa chỉ 
email.

2.  Luôn cập nhật thông tin huấn 
luyện và kiểm tra lý lịch.

3.  Nếu không nhận được các 
khoản chi trả điện tử, hãy đăng 
ký chuyển tiền điện tử (EFT) vào 
tài khoản ngân hàng của quý 
vị hoặc chọn nhận thẻ ghi nợ 
ALINE Pay.

4.  Tham dự hội thảo trực tuyến 
CDE để luôn cập nhật thông tin.

5.  Luôn kết nối để biết khi nào các 
thay đổi sẽ xảy ra.


