AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION (ALTSA)
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

আমার দািয়ে�র �ীকােরাি�
আমার পৃথক পিরেষবা �দানকারীর িনেয়াগকতর্া িহেসেব

Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual Providers

আিম সামািজক ও �া�য্েসবা িবভাগ (DSHS) �ারা �েদয় একিট পৃথক পিরেষবা �দানকারী (IP) েথেক পিরেষবা �হণ করার িস�া�
িনেয়িছ। আিম জািন েয IP'র িনেয়াগকতর্ া িহসােব আমার দািয়� হ'ল:
আমার পিরেষবা �দানকারীেদর জনয্ বয্াক�াউ� েচক:
•

আিম জািন েয আমার IP-েক অবশয্ই একিট অভয্�রীণ বয্াক�াউ� েচক এবং ে�ট বিহভুর্ ত আ�ুেলর ছােপর উভয় পরী�ায় পাস
করেত হেব। আিম কাজ শর করােনার জনয্ অিবলে� আমার IP-েক িনেয়াগ করেত পাির বা আ�ুেলর ছাপ পরী�ার ফলাফেলর জনয্
অেপ�া করেত পাির। যিদ আিম আ�ুেলর ছাপ পরী�ার ফলাফল আসার আেগ আমার IP-েক িনেয়াগ কির এবং আমার পিরেষবা
�দানকারী অেযাগয্ বেল িবেবিচত হেল DSHS েসই IP-েক পাির�িমক েদেব না। আমার কােছ েযাগয্ IP েবেছ েনওয়ার িবক� থাকেব:
আ�ুেলর ছাপ পরী�ার ফলাফেলর অেপ�া করার সময় আিম 120 িদন পযর্ � আমার IP-েক িনেয়াগ করেত ই�ুক।
আিম জািন েয আমার IP-েক �থেম ে�ট-মধয্� বয্াক�াউ� েচক পাস করেত হেব। ে�ট-মধয্� বয্াক�াউ� েচক
পযর্ােলাচনা; (1) ওয়ািশংটন ে�ট পয্াে�ােলর মাধয্েম েফৗজদাির দ�া�ার নিথ, (2) ওয়ািশংটন ে�ট েকােটর্র েডটােবেসর নিথ,
এবং (3) ওয়ািশংটন ে�ট এেজি�গিলর িকছু নিথপ�।
অথবা
আিম আমার IP িনেয়ােগর আেগ ে�ট বিহভর্ ু ত আঙু েলর ছাপ পরী�া স�� না হওয়া পযর্ � অেপ�া করেত ই�ুক।
ে�ট বিহভুর্ ত পরী�ায় অনয্ানয্ ে�েটর েফৗজদাির দ�া�ার নিথ পরী�ণ অ�ভুর্ �।
IP নাম:

একজন িনেয়াগকতর্া িহেসেব:
•
•
•
•
•
•

•

আমার একজন েযাগয্ IP-েক পরী�া কের িনেয়াগ করা উিচৎ;
IP-এর একিট ৈবধ চু ি� আেছ িকনা তা িনি�ত করেত আমােক েকস ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব;
আিম জািন েয আমার IP যিদ DSHS-এর েথেক েনািটশ পায় তেব তারা আর কাজ করেত পারেব না;
আিম জািন েয আমার IP একজন েযাগয্ IP না হেল আর কাজ করার অনুমিত পােবন না;
আিম জািন েয আমার IP কাজ করার অনুমিত না েপেল আিম একিট িব�ি� পাব। যিদ আিম েসই েনািটেশর তািরেখর পর তােদর
কাজ করার অনুমিত িদই, তেব IP-েক অথর্ �দােনর জনয্ আিম স�ূণর্রেপ দায়ী হেত পাির;
আমার IP মািকর্ ন যু�রাে� কাজ করেত পারেব িকনা েসিট আমােক িনি�ত করেত হেব। আমােক আই -9 ফমর্িট স�ূণর্ করেত হেব
এবং িনেজর কােছ রাখেত হেব। আমার আরও তেথয্র �েয়াজন হেল আিম USCIS I-9 ওেয়বসাইেট েহামলয্া� িসিকউিরিটর সােথ
েযাগােযাগ করেত পাির বা 1-888-464-4218 ন�ের কল করেত পাির;
আিম জািন েয IP েখাঁজার জনয্ আিম েহাম েকয়ার েরফারাল েরিজি�র (HCRR) সােথ েযাগােযাগ করেত পাির। এই পিরেষবা
ে�েটর অিধকাংশ এলাকায় উপল�। আিম েটিলেফােন 1-800-970-5456 ন�ের HCRR-এর েযাগােযাগ করেত পাির। আিম
ই�ারেনেট HCRR-েক অয্াে�স করেত পাির: http://www.hcrr.wa.gov/

কাজ করার জনয্ আমার IP-এর সময় িনধর্ ারণ করা:
•
•
•
•
•
•

আিম জািন েয DSHS েথেক অনুেমাদন ছাড়া আমার IP তােদর কমর্ স�াহ সীমার েবিশ কাজ করেত পারেব না;
আিম জািন েয আমার IP-এর শধুমা� একিট কমর্ স�াহ সীমা আেছ। তারা আমার েচেয় েবিশ েলােকর জনয্ কাজ করেলও আমার IP
এই সীমা অিত�ম করেত পারেব না;
আমােক আমার IP েযন তােদর কমর্ স�াহ সীমা এবং আমার মািসক পিরেষবা ঘ�ার েচেয় েবিশ কাজ না কের েসিট িনি�ত করেত
হেব;
�েয়াজন পড়েল আমার �েয়াজন েমটােনার জনয্ আমােক একজন বয্াক-আপ েকয়ারিগভার খুঁজেত হেব;
আমার �েয়াজন েমটােত ও ওভারটাইেমর িনয়ম অনুসরণ করার জনয্ আমােক একজন অিতির� েকয়ারিগভার িনেয়াগ করেত হেব;
আমার IP আমার যত্ন পিরক�না বুঝেত েপেরেছ িকনা, আমার যত্ন পিরক�না অনুসরণ করেত পারেব িকনা, এবং আমার সময়সূচী
অনুযায়ী কাজ করেত পারেব িকনা তা আমােক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব;
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•

আিম আমার IP-এর কােজর তদারিক করেবা। আমার IP-এর DSHS এর সােথ চু ি� থাকেলও, DSHS আমার IP-েক কােজর
তদারিক কের না।

�াভস েদওয়া:
•
•
•
•

আমার IP-েক বয্ি�গত যেত্নর কাজগিলর জনয্ অবশয্ই �াভস িদেত হেব:
আিম আমার অয্াপল েহলথ (েমিডেকড) সুিবধা েথেক এক মােস 200 িট �াভস েপেত পাির। িচিকৎসা সং�া� �েয়াজন হেল আিম
আেরা েবিশ �াভসও েপেত পাির।
অয্াপল েহলথ (েমিডেকড) ময্ােনজড্ েকয়ার থাকেল, আিম �াভেসর অডর্ার িদেত আমার �া�য্ পিরক�নায় বা আমার ডা�ােরর সােথ
েযাগােযাগ করেত পাির, অথবা https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf েত েযেত পাির।
অয্াপল েহলথ্ কভােরজ ময্ােনজড্ েকয়ােরর মাধয্েম না হেল আমােক:
o �া�য্েসবা কতৃর্ পে�র ওেয়বসাইেটর তািলকা েথেক একজন েমিডেকল সর�াম পিরেষবা �দানকারীেক কল করন:
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf অথবা
o আমার ডা�ারেক ডাকুন; অথবা
o 1-800-562-3022 এন�ের েমিডেকল সািভর্ স েস�ারেক কল করন। এই ন�রিট আমার নীল েমিডেকল সািভর্ স কােডর্র িপছেন
েলখা রেয়েছ। �াভস পাওয়ার িবষেয় আরও তেথয্র জনয্ েহল্থ েকয়ার অথিরিটর ওেয়বসাইট
http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx েত যান।

আিথর্ ক কতর্বয্সমূহ:
•
•
•
•

আিম জািন েয আমার IP DSHS-এর কােছ অনুেরাধ না করেল তারা আমার IP-এর আয়কর মকুব বা পিরেশাধ করেব না;
DSHS সামািজক িনরাপত্তা এবং েমিডেকয়ার কর (FICA) মকুব ও পিরেশােধর জনয্ দায়ী;
IP আমার িপতামাতা বা 18 েথেক 21 বছর বয়সী আমার স�ান না হ'েল DSHS েফডােরল এবং ে�ট েবকার� কর (FUTA /
SUTA) মকুব এবং পিরেশােধর জনয্ দায়ী;
ে�ট এবং েফডােরল টয্াি�ং এেজি�গিলেক আমার বয্ি�গত যেত্নর অংশীদািরে�র েপেম�গিল স�েকর্ অবশয্ই জানােত হেব যিদ
আিম:
o েহাম এবং কিমউিনিট পিরেষবা বা আমার �ানীয় এিরয়া এেজ�ী অন এিজং (AAA) এর মাধয্েম আমার পিরেষবাগিল �হণ কির,
এবং
o একজন IP িনেয়াগ কির, এবং
o আমার বয্ি�গত যত্ন পিরেষবার জনয্ অংশ�হন কির।
 কর সং�া� তেথয্র জনয্, 1-800-829-1040 ন�ের অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবায় বা 1-888-836-1900 ন�ের ওয়ািশংটন
ে�ট িডপাটর্েম� অফ এম�য়েম� িসিকউিরিটেত েযাগােযাগ করন।

DSHS এর সােথ েযাগােযাগ করার তথয্:
•

আিম আমার েকস ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করব যিদ আিম:
o আমার েকয়ার �য্ান স�েকর্ বা আমার IP েথেক �া� পিরেষবার স�েকর্ েকান িজ�াসয্ থাকেল;
o আমার IP-এর িবল করা পিরেষবা না েপেয় থাকেল;
o আমার যত্ন পিরক�নায় অনুেমািদত পিরেষবাগিল না েপেয় থাকেল;
o পিরবতর্ ন বা একিট �দানকারী েযাগ করেত চাইেল;
o আমার IP িনেয়াগ/পিরচালনার জনয্ সাহােযয্র �েয়াজন; অথবা
o আমার IP-েক তার কমর্ স�াহ সীমার েবিশ আেরা কেয়ক ঘ�া েবিশ কাজ করােত চাই।

আিম এও জািন েয যিদ DSHS আমােক আমার পছে�র পিরেষবা �দানকারী িদেত অ�ীকার কের তেব আমার আেবদন করার অিধকার
রেয়েছ।
�াহক / আইিন �িতিনিধর �া�র
�াহক / আইিন �িতিনিধর ি�ে�ড নাম
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তািরখ

�ােয়� আইিড ন�র

