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

ကြၽႏ္ုပ၏
္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အသိအမွတျ္ ပဳမႈ

ကြၽႏ္ုပ၏
္ တစ္ဦးခ်င္းဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းို ေပးသူမ်ား၏ အလုပရ
္ င
ွ ္ အေနျဖင့္ ယာယီ COVID ေရာဂါကူးစက္မႈ ဗားရွငး္
Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual
Providers – Temporary COVID pandemic version
လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (DSHS) မွေပးေဆာင္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးသူ (IP) ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရယူရန္ ကၽြႏ္ုပ္
ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါမ်ား အပါအဝင္ ကြၽႏ္ုပ္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္ပါသည္ ကြၽႏ္ုပ၏
္ ပံပ
့ းို မႈေပးသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ခစ
ံ စ္ေဆးမႈမ်ား •

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ ျပည္နယ္တြင္း ေနာက္ခံစစ္ေဆးမႈႏွစ္ခုလုံးကို ေအာင္ျမင္ရ မည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္
ျပည္နယ္ ျပင္ပ လက္ေဗြႏွိပ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP ကို
ခ်က္ခ်င္းစတင္ငွားရမ္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ေဗြႏွိပ္စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ လက္ေဗြႏွိပ္
စစ္ေဆးမႈရလဒ္မထြက္မွီ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP ကို ငွားရမ္းလိုက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္၏ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူသည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရပါက DSHS သည္
ထို IP ကိုေပးေခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အျခား IP ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါမည္COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပ လက္ေဗြႏွိပ္ စစ္ေဆးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ျခြငး္ ခ်က္ထားေၾကာင္း
သိရထ
ွိ ားျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ၏
္ IP ကို ငွားရမ္းလိပ
ု ါသည္။ ကြၽႏ္ုပ၏
္ IP သည္ ျပည္နယ္အတြငး္ ေနာက္ခစ
ံ စ္ေဆးမႈကို ဦးစြာ ေအာင္ျမင္ ရမည္ကို
ကြၽႏ္ုပန
္ ားလည္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္း ေနာက္ခံစစ္ေဆးမႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ - (1) Washington ျပည္နယ္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕
မွတဆင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုငရ
္ ာ ခံယူခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ (2) Washington ျပည္နယ္ တရားရံုး၏ ေဒတာေဘ့စ္ထဲရွိ မွတ္တမ္းမ်ား၊ (3)
Washington ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား။
သို႔မဟုတ္
ကြၽႏ္ုပ၏
္ IP ကို မငွားရမ္းမွီ ျပည္နယ္ျပင္ပ လက္ေဗြႏွိပစ
္ စ္ေဆးမႈ ၿပီးစီးသည္အထိ ေစာင့္လပ
ို ါသည္။ ျပည္နယ္ျပင္ပ စစ္ေဆးမႈတြင္
အျခားျပည္နယ္မ်ားထဲရွိ ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း ပါဝင္သည္။
IP အမည္ -

အလုပရ
္ င
ွ ္ ျဖစ္သတ
ူ စ္ဥးီ အေနျဖင့္ •

ကၽြႏ္ုပ္သည္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ IP ကို ငွားရမ္းရပါမည္၊

•

IP တြင္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ျဖစ္ရပ္ မန္ေနဂ်ာထံ ဆက္သြယ္ရပါမည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ DSHS ထံမွ မိမိတို႔ အလုပ္ရပ္နားရန္ သတိေပးခ်က္ရရွိပါက၊ မိမိတို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေတာ့ပါက မိမိတို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါက သတိေပးစာ တစ္ေစာင္ကို ကၽြႏ္ုပ္ လက္ခံရရွိမည္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္သည္
အသိေပးသည့္ေန႔စြဲၿပီးေနာက္တြင္ မိမိတို႔အား အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါက၊ IP ထံသို႔ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တြင္၌သာ တာဝန္ရွိပါသည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ United States တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ I-9 ေဖာင္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး
သိမ္းထားရပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္ ပိုမိုလိုအပ္ပါက၊ Homeland Security USCIS I-9 Web Site ထံ သို႔မဟုတ္ 1-888-464-4218
ထံသို႔ ဖုန္း ေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္၊

•

IP တစ္ဦးရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီရယူရန္အတြက္ Home Care Referral Registry (HCRR) သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္နယ္၏ ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ HCRR ထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ 1-800-970-5456 တြင္
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ HCRR ကို http://www.hcrr.wa.gov/ ရွိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္

ကြၽႏ္ုပ၏
္ IP အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ အခ်ိနဇ
္ ယားေရးဆြဲျခင္း •

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ DSHS ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ၊ ၎တို႔၏ အလုပ္ရက္သတၱပတ္ ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ ပိုၿပီး အလုပ္ မလုပႏ
္ ိုငေ
္ ၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္
နားလည္ပါသည္။

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ အလုပ္ရက္သတၱပတ္သာလွ်င္ ကန႔္သတ္ခ်က္ရွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ ကြၽႏ္ုပ္ထက္ပိုၿပီး
အျခားလူမ်ားစြာအတြက္ အလုပ္လုပ္ ေနပါေသာ္လည္း ဤကန႔္သတ္ခ်က္ကို မိမိတို႔ မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါ၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ရက္သတၱပတ္ ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ ပိုၿပီး အလုပ္မလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ လစဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈ နာရီမ်ားထက္
ပိုၿပီး အလုပ္မလုပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ပါသည္၊

•

ကၽြႏ္ုပ္ လိုအပ္သည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အရန္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ တစ္ဦးကို ကၽြႏ္ုပ္ ရွာရပါမည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပို စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ အပိုေစာင့္ေရွာက္မေ
ႈ ပးသူမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ ငွားရမ္း ရပါမည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို နားလည္ျခင္း၊ ကၽြၽႏ္ုပ္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို လိုက္နာႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္
အလိုရွိသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္၊

DSHS 11-055 COVID BS (10/2020) Burmese

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ IP အလုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ ႀကီးၾကပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သည္ DSHS ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဴဳပ္ထားေသာ္လည္း DSHS သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း
မျပဳပါ။

လက္အတ
ိ မ
္ ်ား ေပးအပ္ျခင္း •

ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေစာင့္ေရွာက္မႈလုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP အား လိုအပ္ေသာအခါတြင္ လက္အိတ္မ်ား ေပးေဆာင္ရပါမည္ -

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ Apple Health (Medicaid) အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ တစ္လလွ်င္ လက္အိတ္ 200 အထိ ရရွိႏိုင္သည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလိုအပ္မႈရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္
ထပ္မံ ရယူႏိုင္ပါသည္။

•

ကြၽႏ္ုပ္တြင္ Apple Health (Medicaid) စီမံထားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိပါက၊ လက္အိတ္မ်ား မွာယူရန္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္
သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဆရာဝန္ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf သို႔
သြားႏိုင္ပါသည္

•

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္သည္ Apple Health အက်ဳံးဝင္မႈကို စီမံထားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမွတဆင့္ မဟုတ္ခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ o

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာဏာပိုင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-

o

ကြၽႏ္ုပ္၏ ဆရာဝန္ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း

o

providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf ေပၚရွိ စာရင္းမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတစ္ဦးထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
ေဆးဘက္ဆိုငရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန 1-800-562-3022 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ဤနံပါတ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အျပာေရာင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈကတ္ (Medical Service Card) ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ပါရွိသည္။ လက္အိတ္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာဏာပိုင္
ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ဘ႑ာေရး တာဝန္မ်ား •

DSHS သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP မွ မိမိတို႔အား မေတာင္းဆိုပါက၊ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP အတြက္ ဝင္ေငြအခြန္ ႏုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ျခင္း အတြက္
တာဝန္မရွေ
ိ ၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္၊

•

DSHS သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ Medicare အခြန္မ်ား (FICA) အတြက္ ႏုတ္ယျူ ခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ျခင္း အတြက္ တာဝန္မရွိပါ၊

•

IP သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ မိဘ သို႔မဟုတ္ အသက္ 18 ႏွင့္ 21 ႏွစ္ၾကားရွိ IP ျဖစ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ကေလး ျဖစ္သည္မွလြဲ၍ DSHS သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဖက္ဒရယ္
ႏွင့္ ျပည္နယ္ အလုပ္လက္မဲ့အခြန္ (FUTA/SUTA) အတြက္ ႏုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ျခင္း အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္၊

•

ကြၽႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Personal Care) ထည့္သြင္းေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေကာက္ခံသည့္
ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ တင္ျပရပါမည္-

o

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Home and Community Services သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ Area Agency on Aging (AAA) မွတဆင့္

o
o

IP တစ္ဦး ခန္႔အပ္ခဲ့လွ်င္၊ ထို႔အျပင္

လက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္၊ ႏွင့္
ကြၽႏ္ုပ္၏ Personal Care ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြထည့္သြင္းလွ်င္။


အခြန္ႏွင့္ပတ္သသက္သည့္ အခ်က္အလက္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ (Internal Revenue Service) သို႔ 1-800-829-1040
ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ အလုပ္အကိုင္လုံၿခဳံေရးဌာန (Washington State Department of Employment Security) သို႔ 1-888836-1900 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

DSHS ႏွင့္ ဆက္သြယမ
္ ျႈ ပဳျခင္း •

ကြၽႏ္ုပ္၏ ျဖစ္ရပ္မန္ေနဂ်ာထံ ဆက္သြယ္ပါမည္ -

o

ကြၽႏ္ုပ္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP ထံမွ ရရွိ ေသာေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ ရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈ

o
o
o
o
o

ကၽြႏ္ုပ္ မရရွိသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္၏ IP မွ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံခဲ့ပါက၊

တစ္စံုတစ္ရာရွခ
ိ ဲ့ပါက၊
ကြၽႏ္ုပ္၏ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ထဲရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ မရရွိခဲ့ပါက၊
ပံ့ပိုးမႈေပးသူတစ္ဦး ေျပာင္းလဲ သို႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ လိုခဲ့ပါက၊
ကြၽႏ္ုပ္၏ IP ကို အလုပ္ခန႔္ရန္/ စီမခ
ံ န႔္ခြဲရာတြင္ အကူအညီ လိုအပ္ခဲ့ပါ၊ သို႔မဟုတ္
ကြၽႏ္ုပ္၏ IP သို႔ သူ/သူမ၏အလုပ္ရက္သတၱပတ္ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ နာရီပိုမို သတ္မွတ္လိုခဲ့ပါက။

DSHS သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ပံ့ပိုးမႈေပးသူ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါက ကြၽႏ္ုပ္ အယူခံဝင္ျခင္း ျပဳလုပ္ပိုင္ခင
ြ ္ရ
့ ွိေၾကာင္းကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။
လူနာ/တရားဝင္ ကိယ
ု ္စားလွယ္၏ လက္မတ
ွ ္

လူနာ/တရားဝင္ ကိယ
ု ္စားလွယ္၏ စာလံုးျဖင့္ နာမည္
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လူနာ ID နံပါတ္

