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Nhân viên Chăm sóc Chuyên 
về Khuyết tật Phát triển Nhân 
viên Hỗ trợ Cá nhân hoặc 
Người chăm sóc Độc lập 
Mẫu Ghi Thay đổi Thông tin 

 

Thể loại thông tin thay đổi: 
 Hồ sơ nhân viên chăm sóc 
 Trương mục người dùng trên Hệ 
thống Thanh toán và Báo cáo 
Nhanh (Express Payment & 
Reporting System, hoặc eXPRS) 

Đánh dấu tất cả những ô thích hợp: 
 Thay đổi địa chỉ của nhân viên 
 Thay đổi địa chỉ email 
 Thay đổi số điện thoại 

(Đối với tất cả các thay đổi về số an sinh xã hội, tên, ngày sinh, nhân viên phải nộp một 
Đơn Đăng ký kèm Thỏa thuận Dành cho Nhân viên Chăm sóc (Provider Enrollment 
Application and Agreement/PEAA) hoặc UEF mới.) 

Tên nhân  
viên chăm sóc:                   
(bắt buộc) Tên Họ Tên lót viết tắt 
Số nhân  
viên chăm sóc:       Ngày sinh (bắt buộc):       
Số an sinh xã hội (SSN) (bắt buộc):       
Đăng nhập tài khoản 
người dùng eXPRS:       
Thay đổi email:       Thay đổi số điện thoại:       
    Thay đổi địa chỉ nhà  
Địa chỉ:       Thành phố:       

Quận:       Tiểu bang:       Mã bưu chính™ + 4:       
Thay đổi địa chỉ gửi thư (nếu khác với địa chỉ nhà) 

Địa chỉ:       Thành phố:       

Quận:       Tiểu bang:       Mã bưu chính™ + 4:       
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Nhận xét, ghi chú hoặc thông tin bổ sung (kể cả thông tin của Chương trình Khuyết 
tật Phát triển Cộng đồng (Community Developmental Disabilities Program, hoặc 
CDDP) hoặc công ty môi giới mà đang báo cáo những thay đổi này) 

Chữ ký của nhân viên chăm sóc (bắt buộc) Ngày (bắt buộc) 

Gửi mẫu đã điền và ký tên qua email đến: PSW.Enrollment@dhsoha.state.OR.US 
*Yêu cầu thay đổi chỉ áp dụng cho những thay đổi được liệt kê trong mẫu này. Để báo
cáo những thay đổi khác, nhân viên phải nộp một UEF hoặc PEAA mới.
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