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

ኣፍልጦ ሓላፍነተይ ከም ናይ ውልቃዊ ኣቕራብየይ ቆፃሪ ከም መጠን ናይ ውልቀ ኣቕረብተይ
ኣስራሓይ ንግቡኣተይ ዝህቦ ኣፍልጦ - ግዝያዊ ናይ ኮቪድ (COVID) ለበዳ ሕታም

Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual Providers –
Temporary COVID pandemic version

ካብ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት (DSHS) ካብ ዝኽፈሎ ውልቃዊ ኣቕራብየይ (IP) ኣገልግሎት ንምርካብ ይመርፅ። ከም ናይ IP
ኣስራሒ ምዃነይ ሓላፍነተይ እዞም ዝስዕቡ ከም ዘካትቱ ይርዳእ፡
ንኣቕራብየይ ናይ ድሕረ ባይታ ምርመራ ምግባር፡
•

IP ክልቲኡ ናይ ውሽጢ ስቴት ድሕረ ባይታ ምርመራ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ይርዳእ እንተኾነ ካብ ስቴት ወፃእ ኣሰር ኢድ ምርመራ
ረቛሒታት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 (COVID-19) ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪፉ እዩ ። IP ብቕልጡፍ ስራሕ ንኽጅምር ወይ ክሳብ
ኣስር ኢድ ምርመራ ዝካየድ ክፀንሕ ክቖፅር ይኽእል እየ። ቅድሚ ናይ ኣሰር ኢድ ውፅኢት ምምፅኡ IP እንተድኣ ቆፂረን ድሕሪ እቲ
ውፅኢት ምምፅኡ ብቑዕ እንተዘይኮይኑ፣ DSHS ንቲ IP ኣይከፍሎን። ካልእ ብቑዕ ዝኾነ IP ናይ ምምራፅ ዕድል ኣለኒ፡
እቲ ካብ ስቴት ወፃእ ዝግበር ናይ ኣሰር ኢድ ምርመራ ረቛሒ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝተረፉ እናፈለጥኩ
IP ክቖፅር ይደሊ። እቲ IP ፈለማ ናይ ውሽጢ ስቴት ምርመራ ድሕረ ባይታ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ናይ ውሽጢ ስቴት
ምርመራ ድሕረ ባይታ፡ (1) ኣብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ፓትሮል ናይ ገበን ፍርዲ መረዳእታ፣ (2) ኣብ ማዕኸን ዳታ ቤት ፍርዲ
ዋሽንግተን ስቴት መረዳእታ፣ (3) ካብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ኤጀንስታት ዝርከብ ውፅኢት።
ወይ
ቅድሚ IP ምቑፃረይ ናይ ኣሰር ኢድ ምርመራ ውጽኢት ክፅበይ ይደሊ። ካብ ስቴት ወፃእ ምርመራ፣ ኣብ ካልእ ስቴት ናይ ገበን
መረዳእታ ምምርማር የካትት።
ስም IP:

ኣስራሒ ብምዃነይ፡
•
•
•
•
•
•
•

ምርመራ ገይረ ብቑዕ ዝኾነ IP ክቖፅር ኣለኒ፡
IP ተቐባልነት ዘለዎ ውዕሊ ከም ዘለዎ ንምርግጋፅ ንናይ ጉዳይ ኣመሓዳርየይ ክረክብ ኣለኒ፡
IP ስራሕ ደው ንኸብል ካብ DSHS ምልክታ እንተድኣ ተዋሂብዎ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ይርዳእ እየ፡
IP ከም መጠን IP ብቑዕ እንተዘይኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይርዳእ፡
IP ክሰርሕ ተዘይተፈቒድሉ ምልክታ ከም ዝወሃበኒ ይርዳእ። እቲ ምልክታ ድሕሪ ምቕባለይ ክሰርሕ እንተድኣ ፈቒደ፣ ንቲ IP ክፍሊት ናይ
ምኽፋል ግዴታ ናተይ ጥራሕ ይኸውን፡
IP ኣብ ኣሜርካ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ከረጋግፅ ኣለኒ። እቲ I-9 ቅጥዒ መሊአ ክሕዞ ኣለኒ። ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኹም ንናይ ሀገራዊ
ድሕንነት USCIS I-9 ባይታ መርበብ ክትረኽቡ ወይ ናብ 1-888-464-4218 ደውሉ;
IP ኣብ ምእላሽ ሓገዝ እንተደልየ ንናይ ገዛ ክንክን ሪፈራል ምዝገባ (HCRR) ክረክብ ከም ዝኽእል ይርዳእ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ
መብዛሕትኡ ከባቢ ይርከብ እዩ። ን HCRR ብቁፅሪ ተሌፎን 1-800-970-5456 ኣቢልኩም ክረክብ ይኽእል። ን HCRR ብዚ
ዝስዕብ ኢንተርኔት ኣቢለ ክረክብ ይኽእል: http://www.hcrr.wa.gov/

ንIP ናይ ስራሕ መደብ ምውፃእ፡
•
•
•
•
•
•

IP ካብ DSHS ፍቓድ እንተዘይረኺቡ ካብቲ ናይ ሰራሕ ሰዓት ንላዕሊ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይርዳእ።
IP ሓደ ናይ ስራሕ ሰሙን ገደብ ጥራሕ ከም ዘለዎ ይርዳእ። IP ካባይ ወፃእ ንተወሳኺ ካልእ ሰብ ዝሰርሕ እንተኾነኳ ካብዚ ደረት ንላዕሊ
ክሰርሕ ኣይኽእልን፡
IP ካብቲ ናይ ሰሙን ሰዓት ስራሕ ደረት ንላዕልን ካብቲ ወርሓዊ ናይ ሰዓት ኣገልግሎት ሰዓት ንላዕሊ ከም ዘይሰርሕ ከረጋግፅ ኣለኒ።
ከድልየኒ ከሎ ድልየተይ ንምምላእ ተተካኢ ተኸናኻኒ ክረክብ ኣለኒ፡
ድልየተይ ንምምላእን ናይ ተወሳኺ ሰዓት ሕግታት ንምኽታል ተወሳኺ ተኸናኻኒ ክቖፅር ኣለኒ።
IP ትልሚ ክንክነይ ከም ዝርዳእ፣ ትልሚ ክንክነይ ከም ዝኽተልን ብቲ ዝደለኽዎ መደብ ምስራሕ ከም ዝኽእል ከረጋግፅ ኣለኒ፡
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•

ናይ IP ስራሕ ይከታተል። ዋላኳ IP ምስ DSHS ውዕሊ እንተሃለዎ DSHS ንIP ቁፅፅር ኣይገብርን።

ናይ ኢድ ጓንቲ ምቕራብ፡
•
•
•

•

ብኢድ ዝግበር ውልቃዊ ክንክን እንተድልዩ ንIP ናይ ኢድ ጓንቲ ከቕርብ ኣለኒ፡
ኣብ Apple Health (Medicaid) ጥቕምታት ክሳብ 200 ጓንትታት ክረክብ ይኽእል እየ። ብሕክምና ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ
ተወሳኺ ክረክብ ይኽእል እየ።
እቲ ክንክን ብApple Health (Medicaid) ዝመሓደር እንተድኣ ኮይኑ ንናይ ጥዕና ኢንሹራንሰይ ወይ ተወሳኺ ጓንቲ ንኽእዝዘለይ
ንሓኪመይ ክረክብ ይኽእል ወይ ድማ ናብዚ ዝስዕብ ክኸድ ይኽእል https://www.hca.wa.gov/assets/billers-andproviders/13-010.pdf
ኣብ ትሕቲ ዝመሓደር ክንክን ዘይኮነ ናይ Apple Health ሽፋን እንተድኣ ሃልይኒ እዚ ዝስዕብ ክገብር ይኽእል፡
o ካብ ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና ዌብሳይት ዝርከብ ኣቕራቢ ቀረብ ሕክምና ምድዋል:
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf ወይ
o ናብ ሓኪመይ ምድዋል፡ ወይ
o ብ 1-800-562-3022 ናብ ሜዲክኤይድ ማእኸል ኣገልግሎት ምድዋል። እዚ ቁፅሪ ኣብ ድሕሪት እቲ ሰመያዊ ናይ ሕክምና
ኣገልግሎት ይርከብ። ናይ ኢድ ጓንቲ ኣብ ምርካብ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ብዚ ዝስዕብ ናይ ጥዕና ክንክን ሰበስልጣን ዌብሳይት
ርኸቡ http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx።

ፋይናንሳዊ ግቡእ፡
•
•
•
•

DSHS IP ተዘይሓቲቱ ን IP ናይ ምኽላእ ወይ ናይ እቶት ግብሪ ክኸፍል ኣይክእልን፡
DSHS ናይ ቀረፅን ማሕበራዊ ድሕንነትን ሜዲኬር ግብሪ (FICA) ናይ ምኽፋል ግቡእ ኣለዎ፡
እቲ IP ወላድየይ ወይ ዕድምኡ ካብ 18 ክሳብ 21 ዝኾነ ውላደይ ተዘይኮይኑ፣ DSHS ቀረፅን ናይ ፌደራልን ስቴትን ስራሕ ስእነት
ግብሪ (FUTA/SUTA) ክኸፍል ሓላፍነት ኣለዎ፡
እዚ ዝስዕብ እንተገይረ ክፍሊት እቲ ተሳታፊ ውልቃዊ ተኸናኻንየይ ሪፖርት ክገብር ኣለኒ፡
o ብናይ ገዛን ማሕበረሰብን ኣገልግሎታት ወይ ከባብያዊ ናይ ዕድመ ምድፋእ ኤጀንሲ (AAA) ኣቢለ ኣገልግሎት ይቕበል እንተድኣ
ኮይነን፣
o IP እንተቖፂረን፣
o ንውልቃዊ ክንክን ኣገልግሎት ኣቕራብየይ ዝኸፍል እንተኾይነ።
 ናይ ግብሪ መረዳእታ ንምርካብ፣ ብ 1-800-829-1040 ኣቢልካ ንውሽጣዊ ኣታዊ ኣገልግሎታት ክትረክብ ትኽእል ወይ ብ1888-836-1900 ኣቢልካ ንክፍሊ ድሕንነት ሰራሕተኛ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ምስ DSHS ምርኻብ፡
•

እዚ ዝስዕብ እንተጋጢምኒ ንናይ ጉዳይ ኣመሓዳርየይ ክረክብ እየ፡
o ብዛዕባ ናይ ክንክን ትልመይ ገለ ሕቶ እንተሃልይኒ ወይ ካብ IP ብዛዕባ ዝረኽቦ ፅርየት ክንክን ሕቶ እንተሃልይኒ፡
o ክንድቲ IP ዝኽፈሎ ዘሎ፣ ኣገልግሎት ኣይረክብን ኣለኹ፡
o ኣብ ትልሚ ክንክነይ ዝተፈቐደለይ ኣገልግሎት ኣይረክብን ኣለኹ፡
o ኣቕራቢ ክቕይር ወይ ክውስኽ ይደሊ፡
o IP ኣብ ምቑፃር/ምምሕዳር ሓገዝ ይደሊ፡ ወይ
o ን IP ካብቲ ዘለዋ/ዘለዎ ናይ ስራሕ ሰዓት ተወሳኺ ሰዓት ክውስኽ ይደሊ።

DSHS ናይ ኣቕራቢ ምርጫይ ተዘይተቐቢሉ ይግባይ ክሓትት ከም ዝኽእል ይርዳእ።
ዓሚል / ናይ ሕጋዊ ተወካሊ ክታም
ዓሚል / ናይ ሕጋዊ ተወካሊ ስም ብፅሑፍ
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ዕለት

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

