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DSHS (Department of Social and Health Services, Sở Dịch Vụ Sức 
Khỏe và Xã Hội) Yêu Cầu Nhà Cung Cấp Của Quý Vị Sử Sụng Ứng 
Dụng Di Động Time4Care™ để Xác Nhận Thăm Khám Điện Tử (EVV)

EVV là gì? 
EVV là một yêu cầu của liên bang để ghi nhận lại trên phương 
tiện điện tử các thành phần cụ thể của dịch vụ chăm sóc tại nhà 
được cung cấp cho (các) Khách Hàng nhằm xác minh rằng các 
dịch vụ chăm sóc đã được cung cấp. DSHS sẽ sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ từ PPL làm giải pháp chấm công khi đến và khi về 
của Các Nhà Cung Cấp Cá Nhân khi họ cung cấp dịch vụ chăm 
sóc cho quý vị và nhận thanh toán cho thời gian làm việc. 

Công nghệ EVV sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng để ghi lại thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và vị trí của 
nhà cung cấp của quý vị cho mỗi buổi chăm sóc. EVV có thể giúp 
đảm bảo rằng khách hàng nhận được các dịch vụ nhất quán. 

Tại sao chúng ta sử dụng EVV? 
Đạo Luật Chữa Bệnh trong Thế Kỷ 21 được Quốc Hội thông 
qua đã đặt ra các quy định mới yêu cầu các tiểu bang sử dụng 
hệ thống Xác Minh Thăm Khám Điện Tử (EVV) để đảm bảo các 
dịch vụ do tiểu bang chi trả được cung cấp cho những khách 
hàng cần chúng. Yêu cầu này áp dụng cho mọi Dịch Vụ Tại Nhà 
và Cộng Đồng (HCBS). 

Liệu chúng ta có phải sử dụng EVV khi DSHS 
chuyển sang Chủ Lao Động Nhận Hướng Dẫn 
của Khách Hàng (CDE) không?
Có. DSHS vẫn đang chuyển các dịch vụ chăm sóc cá nhân sang 
dịch vụ Chủ Lao Động Nhận Hướng Dẫn của Khách Hàng. Khi 
việc chuyển tiếp hoàn tất, CDE cũng sẽ có yêu cầu công nghệ 
EVV. DSHS đang triển khai EVV với IPOne để đáp ứng thời hạn 
của liên bang và tránh các hình phạt tài chính đáng kể cho các 
tiểu bang do không tuân thủ yêu cầu.

Tôi có cần sử dụng ứng dụng Time4Care™ không? 
Nhà Cung Cấp Cá Nhân của quý vị PHẢI sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ để nộp yêu cầu thanh toán cho số giờ làm việc 
của họ. Khách hàng không cần sử dụng ứng dụng Time4Care™ 
cho bất kỳ mục đích nào. 

Nhà Cung Cấp Cá Nhân của tôi và tôi sống cùng 
nhau. IP của tôi có phải sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ không?
Không. Có ngoại lệ Miễn Trừ do Sống Chung dành cho các nhà 
cung cấp và khách hàng sống cùng một nhà, có nghĩa là IP của 
quý vị không phải sử dụng ứng dụng Time4Care™ để chấm công 
giờ đến và giờ về. IP của quý vị sẽ tiếp tục nộp bảng chấm công 
trên cổng thông tin IPOne.

Những thông tin nào sẽ được ghi lại trên ứng 
dụng Time4Care™?
Các thông tin sau sẽ được ghi lại bằng phương tiện điện tử cho 
từng buổi chăm sóc cá nhân:

Loại dịch vụ được thực hiện

Người nhận dịch vụ

Ngày cung cấp dịch vụ

Người cung cấp dịch vụ

Thời gian và địa điểm bắt đầu và kết thúc dịch vụ

Nguyên tắc hoạt động? 
Time4Care™ sử dụng đồng hồ để ghi lại giờ bắt đầu và giờ kết 
thúc làm việc của nhà cung cấp cho từng ca làm việc. Ứng dụng 
sử dụng GPS để chỉ ghi lại vị trí của nhà cung cấp vào thời điểm 
chấm công khi đến và khi về. Nó không ghi lại vị trí trong ca 
làm việc của nhà cung cấp hoặc vào các thời điểm khác.

Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Time4Care™? 
EVV giúp quý vị yên tâm. EVV giúp đảm bảo rằng (các) nhà 
cung cấp của quý vị cung cấp dịch vụ vào những giờ quý 
vị cần chăm sóc.

EVV tăng cường trách nhiệm về thời gian làm việc của các 
nhà cung cấp. Trách nhiệm tốt hơn thường dẫn đến chăm 
sóc nhất quán hơn.

Các lợi ích cho (các) nhà cung cấp của tôi là gì? 
Dễ Dàng Nhập Thời Gian – Nhập thời gian khi đang diễn ra ca 
làm việc.

Tiết Kiệm Thời Gian – Nhanh chóng ghi lại thời gian và chi tiết 
dịch vụ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mà 
không cần máy tính hay máy fax.

Giảm Lỗi Sai – Time4Care™ cho phép các nhà cung cấp biết 
liệu có vấn đề với việc nhập thông tin của họ không ngay theo 
thời gian thực.


