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Glossary ng mga Termino:

Gamitin ang chart sa ibaba upang tukuyin ang karaniwang termino na ginagamit sa 
PPL CA GGRC Participant Directed Services Program

Termino  Kahulugan

;

Abbreviation

: Maaring magpasa at subaybayan ang inyong timesheets online. Maari 
mo ring makita kung ang iyong tseke ay bayad na at ang halaga nito.

: Mapadadali ang pag-apruba ng timesheet ng iyong worker at up-to-date 
ang impromasyon ng inyong account

Ang natatanging numero ng pagkakakilanlan na tinalaga ng IRS para sa pag-uulat ng 
buwis. Kung ikaw ay nagkaroon o mayroong negosyo, mangyaring ipag-bigay alam
sa inyong social worker sapagkat mangangailangan ka ng ibang vendorized na 
miyembro ng pamilya.

Ang legal na employer ayon sa IRS (Vendorized Family Member)

Ang lugar kung saan ka makakatangap ng serbisyo at suporta - matatagpuan sa 
Marin, San Francisco at sa mga counties ng San Mateo.

Pagkatapos ma-proseso ng lahat ng paperwork nang walang kinakailangang 
koreksyon, ang employer (o worker) ay magiging good to go sa systema ng PPL.

Ang mga workers ay maaring tumawag sa 1-877-908-1752 para mag-enroll sa 
pamamagitan ng telepono. Sila ay magbibigay lamang ng kanilang bantayang 
impormasyon at ang pre-populated na worker packet ay ipapadala sa kanila ng koreo 
upang kumpletuhin.

Ang indibidual na tatangap ng serbisyo.

Taga-pagtustos ng inyong Financial Management Services na nagtatakda ng 
Vendorized Family Member bilang employer at ng kanilang worker bilang 
mang-gagawa. Ang PPL ang magbabayad sa worker ng employer at magiging 
responsable sa pangangasiwa ng pag-pasa ng buwis at bayad sa ngalan ng employer.

Tumutukoy sa espesipikong serbisyo na autorisado para sa participant: 460 (nursing),
465 (respite), at 470 (transportasyon)

Itinalaga ng GGRC upang tumulong sa mga pamilya upang makagawa ng desisyon na 
naayon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan.

Miyembro ng pamilya ng participant na natalaga bilang Vendor ng GGRC.

Indibidual na nagbibigay ng serbisyo sa participant. Para sa reimbursement ng 
transportasyon ito ang taong tatangap ng tseke. (Maari itong Vendorized Family 
member o ang participant) 

Mayroon Ka Bang Katanungan? Tumawag sa Customer Service:
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