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

Panangbigbig Kadagiti Pagrebbengak a Kas
Employer Dagiti Indibidwal a Provider Ko
Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual Providers

Pilyek ti umawat ti serbisyo manipud iti Indibidwal nga Provider (IP) a binayadan ti Department of Social and
Health Services (DSHS). Maawatak nga dagiti pagrebbengak a kas employer ti IP ket karaman ti:
Panangrebisar ti Kapadasan Dagiti Provider Ko:
 Maawatak a masapul nga pumasa ti IP iti agpadpada nga panakarebisar ti kapadasan iti uneg ti estado
ken panakarebisar iti marka ti ramay iti ruar ti estado. Mabalin ko nga arkilaen ti IP tapno mangrugi a
dagus wenno urayen dagiti resulta ti panakarebisar iti marka ti ramay. No arkilaek ti IP sakbay ti
isasangpet ti resulta ti panakarebisar ti marka ti ramay ken nasarakan a saan a maikari ti provider ko,
saanen a bayadan ti DSHS dayta nga IP. Addaanak iti pagpilian nga pumili iti sabali nga IP a maikari:
Kayat ko nga arkilaen ti IP nga umabot agingga iti 120 nga aldaw kabayatan nga ur-urayek dagiti
resulta ti panakarebisar iti marka ti ramay. Maawatak a masapul nga umuna nga maipasa ti IP ti
panakarebisar ti kapadasan iti uneg ti estado. Dagiti panakarebisar ti kapadasan iti uneg ti estado; (1)
rekord ti kriminal a kombiksyon babaen iti Patrol ti Estado ti Washington, (2) rekord a pagibasaran ti datos
iti Korte ti Estado ti Washington, ken (3) dagiti takuat manipud kadagiti ahensya ti estado ti Washington.
WENNO
Kayat ko ti aguray agingga a malpas ti panakarebisar ti marka ti ramay iti ruar ti estado sakbay ti
panangarkilak iti IP. Karaman ti panakarebisar iti ruar ti estado ti panakarebisar dagiti kriminal a
rekord kadagiti sabali nga estado.
Nagan ti IP:
Kas Maysa nga Employer:
 Masapul ko a kitaen ken arkilaen ti maikari nga IP.
 Masapul ko a kontaken ti mangimatmaton iti kaso tapno masigurado nga addaan iti balido a kontrata ti IP.
 Maawatak a saan a mapalubosan ti nga agtrabaho ti IP no makaawat da iti pakaammo manipud DSHS a
masapul nga agsardeng nga agtrabaho.
 Maawatak a saan a mapalubosan nga agtrabaho ti IP no saan dan a maikari kas maysa nga IP.
 Maawatak nga adda maawat ko nga pakaammo no saan a mapalubosan nga agtrabaho ti IP. No
palubosak ida nga agtrabaho kalpasan ti petsa iti pakaammo, mabalin a bukod ko a responsibilidad ti
bayad ti IP.
 Masapul masiguradok a mabalin ti IP ti agtrabaho iti Estados Unidos. Masapul a makompleto ken idulin ko
ti I-9 a form. Mabalin ko a kontaken ti Homeland Security USCIS I-9 Web Site wenno babaen ti
panangtawag iti 1-888-464-4218 no masapul ko ti ad-adu nga impormasyon;
 Maawatak a mabalin ko a kontaken ti Home Care Referral Registry (HCRR) para ti tulong iti panangsarak ti
IP. Maaramat daytoy a serbisyo iti kaaduanna a benneg ti estado. Mabalin ko a kontaken ti HCRR
babaen iti telepono iti 1-800-970-5456. Mabalin ko a mastrek ti HCRR iti internet iti:
http://www.hcrr.wa.gov/
Panangiskedyul iti IP Nga Agtrabaho:
 Maawatak a saan a makatrabaho ti IP iti ad-adu ngem ti nailatang a trabaho iti makalawas nga awan ti
pannakaaprobar manipud DSHS.
 Maawatak nga adda laeng maysa a nailatang nga trabaho iti makalawas ti IP. Saan a mabalin nga labsan
ti IP daytoy a nailatang uray pay agtrabaho da iti ad-adu a tao malaksid kaniak.
 Masapul ko a masigurado nga ti IP ket saan nga agtatrabaho iti ad-adu ngem ti nailatang a trabaho iti
makalawas da ken ad-adu ngem iti binulan nga oras ti serbisyok;
 Masapul ko ti mangsarak iti suporta nga agaywan tapno masabet dagiti masapul ko, no masapul ko.
 Mabalin a masapul ko ti mangarkila iti nayon nga agaywan tapno masabet dagiti masapul ko ken masurot ti
pagalagadan ti overtime;
 Masapul ko a masigurado nga maawatan ti IP ti plano ti pannakaaywan ko, masurutan na ti plano ti
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pannakaaywan ko, ken makapagtrabaho iti iskedyul a kayat ko;
Kitaek ti trabaho ti IP. Uray pay adda kontrata ti IP iti DSHS, saan a kitaen ti DSHS ti IP.

Panangited ti Guantes:
 Masapul ko nga ikkan ti guantes ti IP para kadagiti aramiden ti ima a personal a panangaywan no
kasapulan dagitoy.
 Mabalin ko ti mangala iti aginggana 200 a guantes ti makabulan manipud iti benepisyok ti Apple Health
(Medicaid). Mabalin ko ti mangala ti ad-adu no medikal a nasken.
 No addaanak ti Apple Health (Medicaid) naimaton a panangaywan, mabalin ko a kontaken ti plano ti salunat ko wenno ti doktor ko tapno agorder kadagiti guantes, wenno mapan iti
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf
 No addaanak ti Apple Health a sakop nga saan a babaen iti naimaton a panangaywan mabalin ko nga:
o Tawagan ti agipapaay iti medikal a materyales manipud iti listaan iti website ti Health Care Authority iti:
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf wenno
o Tawagan ti doktor ko; wenno
o Tawagan ti Sentro ti Medikal a Serbisyo iti 1-800-562-3022. Masarakan daytoy a numero iti likod ti asul
nga Kard ko ti Medikal a Serbisyo (Medical Service Card). Para iti ad-adu nga impormasyon panggep
ti panangala kadagiti guantes bisitaen iti website ti Health Care Authority iti
http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx.
Pinansyal a Pagrebbengan:
 Maawatak a saan a responsable ti DSHS iti panangkaltas wenno panangbayad iti buwis ti sapul ti IP
malaksid no idawat ti IP.
 Responsable ti DSHS iti panangkaltas ken panagbayad iti buwis ti Social Security ken Medicare (FICA);
 Responsable ti DSHS iti panangkaltas ken panangbayad ti pederal ken estado a buwis ti kinaawan trabaho
(FUTA/SUTA) malaksid no nagannak wenno anak ko ti IP nga agtawen iti nagbaetan ti 18 ken 21;
 Masapul ko nga ipakaammo ti panagpartisipar a bayad ti Personal a Panangaywan iti estado ken pederal
nga ahensya ti panagbuwis no siak ket:
o Awatek dagiti serbisyok babaen kadagiti Serbisyo ti Pagtaengan ken Komunidad (Home and
Community Services) wenno ti lokal a Benneg ti Ahensya iti Panagtaeng (Area Agency on Aging, AAA),
ken
o Mangala iti IP, ken
o Agbayad ti panagpartisipar para kadagti serbisyo ti Personal a Pannakaaywan ko.
 Para iti impormasyon ti buwis, kontaken ti Internal Revenue Service iti 1-800-829-1040 wenno ti
Washington State Department of Employment Security iti 1-888-836-1900.
Pannakisarita Iti DSHS:
 Kontakek ti Mangimatmaton iti Kaso no siak ket:
o Adda iti aniaman a pakaseknan panggep iti plano ti pannakaaywan wenno panggep iti kalidad ti
pannakaaywan nga maaw-awat ko manipud iti IP.
o Saan ko nga maaw-awat dagiti serbisyo nga pabaybayadan ti IP.
o Saan ko nga maaw-awat dagiti serbisyo a na-awtorisa iti plano ti pannakaaywan ko;
o Kayat ko a baliwan wenno agnayon iti provider;
o Masapul ko ti tulong iti panangarkila/panangimaton ti IP; wenno
o Kayat ko ti mangituding iti ad-adu nga oras iti IP ngem ti nailatang nga trabaho na iti makalawas.
Maawatak pay nga adda ti karbengak nga agapela no saan nga awaten ti DSHS ti pilik a provider.
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