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

การยอมร ับหน้าท่ข
ี องข้าพเจ้าในฐานะ
นายจ้างของผ้ใู ห้บริการสว่ นต ัวของข้าพเจ้า
Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual Providers

ข ้าพเจ ้าเลือกท่จ
ี ะได ้รับบริการจากผใู้ ห ้บริการสว่ นตัว (Individual Provider หรือ IP)
ซง่ึ จ่ายเงินโดยกรมบริการสงั คมและสุขภาพ (Department of Social and Health Services หรือ DSHS)
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจหน ้าท่ข
ี องข ้าพเจ ้าในฐานะนายจ ้างของ IP ของข ้าพเจ ้า ซง่ึ ได ้แก่
ตรวจสอบประว ัติผใู ้ ห้บริการของข้าพเจ้า:
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า IP ของข ้าพเจ ้าต ้องผ่านท้ังการตรวจสอบประวัตภ
ิ ายในรัฐและการตรวจสอบลายน้วิ มือภายนอกรัฐก่อน
ข ้าพเจ ้าสามารถจ ้าง IP ของข ้าพเจ ้าให ้ทํางานทันทีหรือรอผลตรวจสอบลายน้วิ มือก่อน หากข ้าพเจ ้าจ ้าง IP
ของข ้าพเจ ้าก่อนได ้รับผลลายน้วิ มือ แล ้วพบว่าผใู้ ห ้บริการของข ้าพเจ ้าไม่ผา่ นคุณสมบัต ิ ทาง DSHS จะไม่จา่ ยเงินให ้ IP
รายน้ันต่อไป ข ้าพเจ ้าจะมีทางเลือกให ้เลือก IP อ่น
ื ท่ผ
ี า่ นคุณสมบัต:ิ
ข้าพเจ้าปรารถนาท่จ
ี ะจ้าง IP ของข้าพเจ้าเป็นเวลาสูงสุดถึง 120 ว ัน
ในขณะท่ข
ี า้ พเจ้ารอผลการตรวจลายน้วิ มือ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า IP
ของข้าพเจ้าต้องผ่านการตรวจสอบประว ัติภายในร ัฐก่อน การตรวจสอบประวัตภ
ิ ายในรัฐจะตรวจสอบ (1)
ประวัตอ
ิ าชญากรรมผ่านทางสถานีตํารวจรัฐวอชงิ ตัน (Washington State Patrol) (2)
ื ค ้นจากหน่วยงานของรัฐวอชงิ ตัน
ประวัตใิ นฐานข ้อมูลศาลรัฐวอชงิ ตัน (Washington State Court) และ (3) การสบ

หรือ
ข้าพเจ้าต้องการรอจนกว่าการตรวจสอบลายน้วิ มือภายนอกร ัฐเสร็จสมบูรณ์กอ
่ นการว่าจ้าง IP
ของข้าพเจ้า การตรวจสอบภายนอกรัฐรวมถึงการตรวจสอบประวัตอ
ิ าชญากรรมในรัฐอ่น
ื ๆ
่ื IP:
ชอ
ในฐานะท่เี ป็นนายจ้าง:
 ข ้าพเจ ้าต ้องตรวจสอบและว่าจ ้าง IP ท่ม
ี ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ
ั ญาท่ถ
 ข ้าพเจ ้าต ้องติดต่อผจู้ ัดการคดีของข ้าพเจ ้าเพ่อ
ื ให ้แน่ใจว่า IP มีสญ
ี ก
ู ต ้อง
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า IP ของข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับอนุญาตให ้ทํางาน หากพวกเขาได ้รับการแจ ้งจาก DSHS
ว่าพวกเขาต ้องหยุดทํางาน
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า IP ของข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับอนุญาตให ้ทํางาน หากพวกเขาไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตใิ นฐานะ IP อีกต่อไป
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าข ้าพเจ ้าจะได ้รับการแจ ้งหาก IP ของข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับอนุญาตให ้ทํางาน
หากข ้าพเจ ้าอนุญาตให ้พวกเขาทํางานหลังจากวันท่ก
ี ารแจ ้งน้ัน ข ้าพเจ ้าอาจต ้องรับผิดชอบในการชาํ ระเงินให ้กับ IP
รายน้ันแต่เพียงผเู้ ดียว
 ข ้าพเจ ้าต ้องทําให ้แน่ใจว่า IP ของข ้าพเจ ้าสามารถทํางานภายในสหรัฐอเมริกา ข ้าพเจ ้าต ้องกรอกและเก็บแบบฟอร์ม
I-9 ให ้เรียบร ้อย ข ้าพเจ ้าอาจติดต่อ Homeland Security USCIS I-9 Web Site หรือโดยการโทร 1-888-4644218 หากต ้องการข ้อมูลเพ่ม
ิ เติม
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าข ้าพเจ ้าอาจติดต่อแผนกสง่ ต่อการดูแลผปู้ ่ วยในบ ้าน (Home Care Referral Registry หรือ HCRR)
้ ้ในพ้น
เพ่อ
ื ชว่ ยหา IP บริการน้ส
ี ามารถใชได
ื ท่ส
ี ว่ นใหญ่ของรัฐ ข ้าพเจ ้าอาจติดต่อ HCRR ทางโทรศัพท์ท ่ี 1-800-9705456 ข ้าพเจ ้าอาจเข ้าถึง HCRR ทางอินเตอร์เน็ ตท่:ี http://www.hcrr.wa.gov/
การจ ัดเวลา IP ของฉ ันให้ทา
ํ งาน:
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า IP ของข ้าพเจ ้า ไม่สามารถ
ั ดาห์ทํางานของพวกเขาโดยไม่ได ้รับอนุมัตจ
ทํางานมากกว่าขีดจํากัดสป
ิ าก DSHS
ั ดาห์ทํางาน IP
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า IP ของข ้าพเจ ้ามีขด
ี จํากัดเพียงหน่งึ สป
ของข ้าพเจ ้าไม่สามารถทํางานเกินขีดจํากัดน้แ
ี ม ้ว่าพวกเขาทํางานให ้คนอ่น
ื ๆ มากกว่าข ้าพเจ ้า
 ข ้าพเจ ้าต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่า IP
ั ดาห์ทํางานของพวกเขาและเกินชว่ั โมงบริการรายเดือนของข ้าพเจ ้า
ของข ้าพเจ ้าไม่ทํางานเกินขีดจํากัดสป
 ข ้าพเจ ้าต ้องหาผใู้ ห ้การดูแลสํารองเพ่อ
ื ตอบสนองความต ้องการของข ้าพเจ ้า เม่อ
ื ข ้าพเจ ้ามีความจําเป็ น
 ข ้าพเจ ้าอาจต ้องจ ้างผใู้ ห ้การดูแลเพ่ม
ิ เติมเพ่อ
ื ตอบสนองความต ้องการของข ้าพเจ ้าและทําตามกฎการทํางานเกินเวลา
 ข ้าพเจ ้าต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่า IP ของข ้าพเจ ้าเข ้าใจแผนการดูแลของข ้าพเจ ้า
สามารถทําตามแผนการดูแลของข ้าพเจ ้า และสามารถทํางานตามกําหนดเวลาท่ข
ี ้าพเจ ้าต ้องการ
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ั ญากับ DSHS และทาง DSHS ไม่ได ้ตรวจตรา IP
ข ้าพเจ ้าตรวจตราการทํางานของ IP ของข ้าพเจ ้า แม ้เม่อ
ื IP มีสญ
ของข ้าพเจ ้า

การจ ัดเตรียมถุงมือ:
 ข ้าพเจ ้าต ้องจัดเตรียมถุงมือให ้ IP ของข ้าพเจ ้า สําหรับงานการดูแลสว่ นบุคคลท่เี ก่ย
ี วข ้องโดยตรง เม่อ
ื พวกเขาต ้องการ:
 ข ้าพเจ ้าสามารถได ้รับถุงมือสูงสุดถึง 200 ค่ต
ู อ
่ เดือนจากสวัสดิการ Apple Health (Medicaid) ของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้าอาจสามารถได ้รับมากข้น
ึ หากเป็ นความจําเป็ นทางการแพทย ์
 หากข ้าพเจ ้ามีการดูแลท่บ
ี ริหารจัดการโดย Apple Health (Medicaid)
ข ้าพเจ ้าอาจติดต่อแผนสุขภาพของข ้าพเจ ้าหรือแพทย์ของข ้าพเจ ้าให ้สง่ั ถุงมือ หรือไปท ่ี
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf
 หากข ้าพเจ ้ามีความคมุ้ ครอง Apple Health ท่ไี ม่มาจากการดูแลท่ม
ี ก
ี ารบริหารจัดการ ข ้าพเจ ้าอาจ
ั พลายเออร์ด ้านการแพทย์จากรายชอ
่ื ในเว็บไซต์ Health Care Authority website ท ่ี
o โทรหาซพ
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf หรือ
o โทรหาแพทย์ของข ้าพเจ ้า หรือ
o โทรหาศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Service Center) ท่ี 1-800-562-3022
ี ้ํ าเงินของข ้าพเจ ้า
หมายเลขน้อ
ี ย่ท
ู ด
่ี ้านหลังบัตรบริการทางการแพทย์ (Medical Service Card) สน
สําหรับข ้อมูลเพ่ม
ิ เติมเก่ย
ี วกับการรับถุงมือ โปรดไปท่เี ว็บไซต์ Health Care Authority ท ่ี
http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx
หน้าท่ท
ี างการเงิน:
 ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่า DSHS ไม่รับผิดชอบต่อภาษี หัก ณ ท่จ
ี า่ ย หรือการจ่ายภาษี เงินได ้สําหรับ IP ของข ้าพเจ ้า ยกเว ้น IP
ของข ้าพเจ ้าขอพวกเขา
 DSHS มีหน ้าท่ใี นการหักและชาํ ระภาษี Social Security and Medicare (FICA)
 DSHS มีหน ้าท่ใี นการหักและชาํ ระภาษี บค
ุ คลว่างงานของรัฐและรัฐบาลกลาง (FUTA/SUTA) ยกเว ้นเม่อ
ื IP
เป็ นผปู้ กครองหรือบุตรของข ้าพเจ ้าท่ม
ี อ
ี ายุระหว่าง 18 และ 21 ปี
 ข ้าพเจ ้าต ้องรายงานการชาํ ระเงินสําหรับการเข ้าร่วมการดูแลสว่ นบุคคลของข ้าพเจ ้าให ้กับหน่วยงานภาษี ของรัฐและรัฐบา
ลกลาง หากข ้าพเจ ้า
o รับบริการผ่านทางบริการบ ้านและชุมชน (Home and Community Services) หรือ หน่วยงานในพ้น
ื ท่เี ก่ย
ี วกับผสู้ งู วัย
(Area Agency on Aging หรือ AAA) ในท ้องถ่น
ิ ของฉั น และ
o จ ้าง IP และ
ํ ระเงินสําหรับการเข ้าร่วมบริการดูแลสว่ นบุคคล
o ชา
 สําหรับข ้อมูลด ้านภาษี โปรดติดต่อฝ่ ายบริการรายได ้ภายใน (Internal Revenue Service) ท่ี 1-800-829-1040
หรือกรมความม่ันคงในการจ ้างงานของรัฐวอชงิ ตัน (Washington State Department of Employment
Security) ท่ี 1-888-836-1900
่ื สารก ับ DSHS:
การติดต่อสอ
 ข ้าพเจ ้าจะติดต่อผจู้ ัดการคดีของข ้าพเจ ้า หากข ้าพเจ ้า:
o มีข ้อกังวลเก่ย
ี วกับแผนการดูแลหรือเก่ย
ี วกับคุณภาพของการดูแลท่ข
ี ้าพเจ ้าได ้รับจาก IP ของข ้าพเจ ้า
o ไม่ได ้รับบริการตามท่ี IP ของข ้าพเจ ้าเรียกเก็บเงิน
o ไม่ได ้รับบริการท่ไ
ี ด ้รับอนุญาตในแผนการดูแลของข ้าพเจ ้า
o ต ้องการเปล่ย
ี นหรือเพ่ม
ิ ผใู้ ห ้บริการ
o ต ้องการความชว่ ยเหลือในการว่าจ ้าง/บริหารจัดการ IP ของข ้าพเจ ้า หรือ
่ั โมงเพ่ม
ั ดาห์ทํางาน
o ต ้องการมอบหมายชว
ิ ข้น
ึ ให ้กับ IP ของข ้าพเจ ้าจากขีดจํากัดสป
ิ ธ์ในการอุทรณ์หาก DSHS ปฏิเสธตัวเลือกผใู้ ห ้บริการของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้ายังเข ้าใจว่าข ้าพเจ ้ามีสท

่ื ผรู้ ับบริการ / ตัวแทนทางกฎหมาย
ลงลายมือชอ
่ื ตัวบรรจงของผรู้ ับบริการ / ตัวแทนทางกฎหมาย
ชอ
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วันท ่ี

หมายเลขประจําตัวผรู้ ับบริการ

