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 )EVV( نظام التحقق اإللكتروني من الزيارات
األسئلة الشائعة لمقدمي الخدمة 

ما هو نظام التحقق اإللكتروني من الزيارات )EVV(؟ 
إن نظام EVV هو متطلب فيدرالي بتسجيل عناصر معينة من خدمة الرعاية المنزلية 

المقدمة للعميل إلكترونيًا كوسيلة إلثبات تقديم خدمات الرعاية. ستستخدم DSHS تطبيق 
™Time4Care من PPL بصفته حالً لمقدمي الخدمة الفرديين لتسجيل موعد البدء 
وموعد االنتهاء أثناء تقديمك الرعاية لعميلك )عمالئك( وتلقيك مدفوعات مقابل الوقت 

الذي قضيته في العمل. 

لماذا أحتاج إلى استخدام EVV؟ 
وضع قانون عالجات القرن الحادي والعشرين الذي سنّه الكونجرس قواعد جديدة تفرض 

 Electronic Visit( على الواليات استخدام نظام التحقق اإللكتروني من الزيارات
Verification, EVV( لضمان تقديم الخدمات التي تتحمل الوالية نفقاتها إلى العمالء 

الذين يحتاجون إليها. وينطبق هذا المتطلب على جميع الخدمات المنزلية والمجتمعية 
)Home and Community Based Services(. وبصفتك مقدم خدمة فرديًا، 

ستحتاج إلى اتباع القواعد الجديدة لتقديم الخدمات لعميلك )عمالئك(. 

هل سيتعين علينا استخدام EVV عند انتقال DSHS إلى مشروع صاحب 
العمل الموجه إلى المستهلك؟

نعم. ال تزال DSHS تنقل خدمات الرعاية الشخصية إلى مشروع صاحب العمل الموجه 
إلى المستهلك )Consumer Directed Employer, CDE(. عند اكتمال عملية 
 DSHS وتطبق .EVV أيًضا شرط استخدام تكنولوجيا CDE االنتقال هذه، سيفرض

تكنولوجيا EVV مع IPOne للوفاء بالجدول الزمني الفيدرالي وتجنب العقوبات المالية 
الكبيرة التي قد تفرض على الواليات لعدم االمتثال.

إنني أقيم  مع عميلي. هل أحتاج إلى استخدام تطبيق ™Time4Care؟
ال، فيتاح إعفاء المقيمين لمقدمي الخدمة الذين يعيشون في المنزل نفسه الذي يعيش 

فيه العميل؛ ما يعني أنك ال تحتاج إلى استخدام تطبيق ™Time4Care لتسجيل بدء 
 .IPOne الرعاية وانتهائها. وستستمر في إرسال الجداول الزمنية الخاصة بك على بوابة

كيف أستخدم EVV؟
سيستخدم مقدمو الخدمة األفراد تطبيق ™Time4Care على أي هاتف ذكي أو جهاز 

لوحي لتسجيل موعد البدء واالنتهاء في كل مرة من مناوبات عملك في تقديم الرعاية 
لعميلك )عمالئك(. وسيسجل التطبيق عناصر EVV المطلوبة. يمكنك تنزيل تطبيق 

.Google™ Play أو متجر Apple™ App من متجر Time4Care™

كيف يعمل؟ 
يستخدم ™Time4Care ساعة لتسجيل وقت بدء مقدم الخدمة ووقت انتهائه لكل مناوبة 
عمل. ويستخدم التطبيق أيًضا نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( لتسجيل موقعك وقت 

بدء تقديم الخدمة ووقت انتهائها فقط. وال يسجل موقعك أثناء مناوبة عملك أو في أي وقت 
آخر. 

ما هي المعلومات التي سيتم تسجيلها  في تطبيق ™Time4Care؟
ستسجل المعلومات التالية إلكترونيًا لكل جلسة رعاية شخصية:

 نوع الخدمة المقدمة

 متلقي الخدمة

 تاريخ تلقي الخدمة

 مقدم الخدمة

 متى وأين بدأ وانتهى تقديم الخدمة

كيف يعمل التطبيق إذا لم تتوفر لدي إمكانية الوصول إلى اإلنترنت؟ 
يستمر تطبيق الجّوال في العمل في وضع عدم االتصال باإلنترنت، وسيظل يسجل 

وقتك وموقعك عند تسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء الخاص بمناوبة عملك. وعندما 
يوجد جهازك في منطقة تتيح إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، سيتم تلقائيًا تحميل 

تسجيالتك التي أدخلتها في وضع عدم االتصال.

هل تتوفر إرشادات عن طريقة استخدام تطبيق ™Time4Care؟ 
 PPL نعم. تتوفر إرشادات ومقاطع فيديو تدريبية على الموقع اإللكتروني الخاص بـ

https://www.publicpartnerships.com/ على الرابط IPOne
programs/washington/individual-providerone-ipone/

training/#content - انقر على قسم Training )التدريب(.

هل أحتاج إلى استخدام تطبيق ™Time4Care؟ 
نعم. ™Time4Care هو تطبيق EVV )التحقق اإللكتروني من الزيارات( المصمم 

لألجهزة المحمولة، والتابع لشركة Public Partnerships. يمكنك تنزيل تطبيق 
 .Google™ Play أو متجر Apple™ من متجر Time4Care™
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ما هي فوائد Time4Care؟ 
السهولة في إدخال الوقت – إدخال وقتك أثناء التنقل طوال وقت مناوبة عملك. 

توفير الوقت – تسجيل وقتك وتفاصيل الخدمة بسرعة مباشرة على هاتفك الذكي أو 
جهازك اللوحي دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز فاكس. 

هل يمكن لمقدم الخدمة استخدام iPhone أو أي هاتف ذكي آخر لتسجيل 
مناوبة عمل؟ 

نعم. يمكن لمقدم الخدمة استخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي مثبت عليه تطبيق 
™Time4Care مع تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( لتسجيل مناوبة العمل. 

ما الذي أفعله إذا لم يكن لدي هاتف ذكي؟ 
يتطلب نظام التحقق اإللكتروني من الزيارات )EVV( استخدام هاتف ذكي أو جهاز 

لوحي مزود بنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( لتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء 
باستخدام تطبيق ™Time4Care. يُتوقع أن يقوم مقدمو الخدمة الفرديون بتنزيل تطبيق 

™Time4Care واستخدامه بعد 16 ديسمبر 2020.

قد يوجد استثناء الستخدام نظام االستدعاء من الخط األرضي الخاص بعميلك إلثبات 
الخدمات. يرجى زيارة صفحة التدريب الخاصة بنا والبحث عن نشرة المرجع السريع 

 .EVV وتوجد هذه النشرة أسفل تدريب ."IVR Quick Reference"

إذا احتجت إلى مزيد من المساعدة، فاتصل بخدمة العمالء. 

ماذا يحدث إذا أراد العميل االنتقال إلى موقع مختلف أثناء مناوبتي؟ 
مثالً، نذهب عادة مع األصدقاء أو العائلة قبل انتهاء مناوبتي. 

ال توجد مشكلة! يمكنك تسجيل موعد البدء في موقع وتسجيل موعد االنتهاء في موقع آخر 
 .Time4Care™ باستخدام تطبيق

هل يتضمن ™Time4Care تنبيهات للزيارات الفائتة أو مناوبة محددة 
الموعد؟ 

ال. ال يقدم التطبيق تنبيهات للجداول الزمنية أو تحذيرات للزيارات الفائتة ألنه ال يرتبط 
بجدول زمني محدد. 

هل يدعم ™Time4Care العديد من اللغات؟ 
ليس في الوقت الحالي. ومع ذلك، ستتوفر بعض المعلومات والمواد التدريبية بلغات 

أخرى. يرجى زيارة موقع PPL IPOne على اإلنترنت، والذي تجد رابطه فيما يلي. 

هل توجد طريقة لمشاهدة جميع الساعات التي عملتها خالل إطار زمني 
معين؟

نعم. يمكنك مراجعة إجمالي الساعات التي عملتها خالل إحدى فترات الدفع باالنتقال إلى 
خيار قائمة Pay Periods )فترات الدفع( في تطبيق ™Time4Care )ارجع إلى 
دليل Time4Care السريع لمعرفة التفاصيل(. ويمكنك أيًضا مراجعة الساعات التي 

عملتها باالنتقال إلى بوابة IPOne على الويب. 

هل يمكنني تخصيص التطبيق؟ 
ال، فإعداد تطبيق ™Time4Care محدد بحسب احتياجات برنامج DSHS وهو نفسه 

لجميع مقدمي الخدمة. 

 هل سيظل يمكنني تقديم جداول زمنية ورقية بعد توفر تطبيق 
™Time4Care لألجهزة المحمولة؟

لن يقبل نظام الدفع الجداول الزمنية الورقية بعد 16/12/2020 ما لم تكن من مقدمي 
الخدمة الذين يتمتعون بإعفاء المقيمين. 

لماذا ال يمكنني تقديم جدول زمني ورقي؟
لالمتثال للمتطلب الفيدرالي المشار إليه سابقًا في مستند األسئلة الشائعة هذا، قدمت 

DSHS بعد 16/12/2020 تطبيق Time4Care لألجهزة المحمولة إلى مقدمي 
 الخدمة الفرديين الستخدامه لتقديم الوقت الذي تم عمله لدفع مقابله. تطبيق 

™Time4Care سهل االستخدام ويتوفر العديد من وسائل الدعم للمساعدة 
 PPL IPOne في هذا التحول. يتوفر في الصفحة التدريبية على موقع
https://www.publicpartnerships.com/ على اإلنترنت

programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content جدول مرجعي سريع ومقاطع فيديو تدريبية لمساعدتك على 

تعلم طريقة استخدام التطبيق. يمكنك أيًضا االتصال بمركز االتصال لتنظيم تدريب فردي 
وجًها لوجه لك. 

إذا كنت تعيش في المنزل نفسه الذي يعيش فيه عميلك، فلن تحتاج إلى تقديم وقتك 
من خالل تطبيق ™Time4Care المتوافق مع EVV. يمكنك اإلشارة إلى إعفاء 

المقيمين )Live-In Exemption, LIE( الخاص بك في ملف تعريف مقدم الخدمة 
على IPOne. ويعني اإلعفاء أنك لن تستخدم تطبيق EVV )المشار إليه هنا بالتطبيق( 

لتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء لكل مناوبة. وبدالً من ذلك، يمكنك االستمرار في 
تقديم الجداول الزمنية في IPOne لعدد الساعات التي عملتها في كل فترة من فترات 

الدفع. وحتى تكون مؤهالً لـ LIE، يُشترط أن تعيش أنت وعميلك معًا في المنزل نفسه.  
ال يمكنك أنت أو عميلك حيازة منزل منفصل يعيش فيه أي منكما. يمكنك االتصال بمركز 

االتصال الخاص بـ IPOne للحصول على المساعدة في طريقة إخبار IPOne أنك 
تعيش مع عميلك. 

ماذا لو احتجُت لتقديم طلباتي لعدد المرات التي  عملتُها قبل 
16/12/2020، والتي لم أطالب بها من قبل؟

إذا كنت من مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بإعفاء المقيمين، فال يزال يمكنك تقديم جدول 
زمني من خالل بوابة IPOne لفترات الدفع الماضية، أو يمكنك االتصال بمركز 

االتصال الخاص بـ IPOne الذي سيساعدك على تقديم جدولك الزمني. 

وإذا لم تكن من مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بإعفاء المقيمين، فيرجى االتصال بمركز 
االتصال الخاص بـ IPOne للحصول على المساعدة في تقديم الجدول الزمني الخاص 

بفترة دفع ماضية. 
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ألسباب عديدة، أفضل تقديم جداول زمنية ورقية. هل يمكنك استيعاب هذا؟
 IPOne بعد 16/12/2020، إال إذا كنت تعيش مع عميلك وأشرت في ملف تعريف
الخاص بك إلى أنك من مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بإعفاء المقيمين، فلن يمكنك تقديم 
جداول زمنية ورقية. ستحتاج إلى استخدام تطبيق Time4Care لتقديم الساعات التي 

عملتها لعميلك. 

تطبيق ™Time4Care سهل االستخدام للغاية، كما تتوفر العديد من وسائل 
 PPL الدعم للمساعدة في هذا التحول. يتوفر في الصفحة التدريبية على موقع

https://www.publicpartnerships.com/ على اإلنترنت IPOne
programs/washington/individual-providerone-ipone/

training/#content جدول مرجعي سريع ومقاطع فيديو تدريبية لمساعدتك على 
تعلم طريقة استخدام التطبيق. يمكنك أيًضا االتصال بمركز االتصال لتنظيم تدريب فردي 
وجًها لوجه لك. نقدم خيار االتصال الهاتفي )IVR( الذي يتيح لك االتصال وتقديم الوقت 

الذي عملته، كخيار ثانوي.

إذا قدمت  جدوالً زمنيًا ورقيًا لفترة الدفع بعد 16/12/2020، فماذا 
سيحدث؟ 

بعد 16/12/2020، لن يكون النظام قادًرا على معالجة الجداول الزمنية الورقية ما لم 
تكن من مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بإعفاء المقيمين. لن يظهر جدولك الزمني في ملف 

التعريف الخاص بك، وستتلقى اتصال Blaze آليًا إلبالغك بتقديم مناوبتك من خالل 
التطبيق، أو مركز االتصال، أو عبر الهاتف. يرجى االتصال بمركز االتصال لتلقي 

المساعدة. يمكن ألي وكيل تعيين موقع جدولك الزمني ومساعدتك في الخطوات التالية 
لتقديم الجدول الزمني لضمان حصولك على مدفوعات عدد الساعات التي عملتها.  

ماذا يحدث إذا نسيت هاتفي الذكي أو فرغت بطاريته من الشحن؟ 
إذا لم يمكنك تسجيل موعد البدء أو موعد االنتهاء بسبب نسيان هاتفك أو عدم تذكر 

موضعه أو فراغ بطاريته من الشحن، فيمكنك إنشاء سجل يدوي لمناوبة العمل الماضية، 
إما باستخدام تطبيق ™Time4Care أو بوابة IPOne على الويب. ويجب استخدام 
هذا بشكل استثنائي فقط. سيتم اإلبالغ عن سجالت المناوبة اليدوية كشكوى غير مدرجة 

في نظام EVV ويتم تتبعها من جانب DSHS. إذا فرغت بطارية هاتفك من الشحن 
خالل مناوبتك، فستستمر الساعة في العمل حتى تسجيل موعد االنتهاء. وسيلزم عليك 

تسجيل وقت االنتهاء المناسب لمناوبتك في وقت الحق يدويًا. وألي تسجيالت يدوية، ال 
تنَس تواريخ استحقاق الجداول الزمنية المنتظمة التي تم تقديمها لتجنب أي تأخر في الدفع.

هل أتحمل أي تكلفة الستخدام هذا النظام؟ 
 .Time4Care™ أو تطبيق EVV ال. ال توجد أي تكلفة الستخدام نظام

ما حجم بيانات الهاتف الذكي الذي يستخدمها ™Time4Care؟ 
إذا تم توصيله بشبكة WIFI، فلن يستخدم التطبيق أيًّا من بيانات الخطة. وإذا لم يتم 

توصيله بشبكة WIFI، وتم توصيله بشبكة الخدمة الخاصة بك، فسيكون استخدام البيانات 
عند أدنى حد - أي حجم البيانات فقط التي يتم استخدامها في العادة لعرض صفحة ويب.

ماذا يحدث إذا نسيت تشغيل خدمات الموقع على هاتفي؟ أما زال يمكنني 
تسجيل موعد البدء/موعد االنتهاء؟ 

إذا لم يتم تشغيل خدمات الموقع، فلن تكون قادًرا على تسجيل موعد البدء أو موعد 
ل  االنتهاء. سترى رسالة تنصحك بتشغيل خدمات الموقع لهذا التسجيل. إذا حدث هذا، فشغِّ

خدمات الموقع في إعدادات الجهاز لديك.  وعندئذ سيمكنك تسجيل موعد البدء أو موعد 
االنتهاء في التطبيق. 

هل يمكنني إيقاف تشغيل خدمات الموقع خالل مناوبتي إذا قمُت بإعادة 
تشغيلها لتسجيل موعد االنتهاء؟ 

نعم. طالما تقوم بتشغيل خدمات الموقع عند قيامك بتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء، 
 .EVV فسيقوم النظام بتسجيل بيانات مناوبتك وفقًا لمتطلبات

هل بياناتي الشخصية آمنة في تطبيقك؟ 
نعم. نحن نتعامل مع مسألة أمن بياناتك بمنتهى الجدية. يتم دائًما إرسال بياناتك باستخدام 
خوارزمية مقياس التشفير المتقدم )AES( بمفتاح 256 بت - وهو أعلى مقياس في أمن 

االتصاالت.  ال نشارك معلوماتك مطلقًا مع أي طرف ثالث. 

يتوفر في جهازي اللوحي شبكة Wi-Fi، ولكن دون خدمة الهواتف الخلوية. 
هل يمكنني استخدامه لتطبيق ™Time4Care؟ 

هل الجهاز اللوحي ُمفعَّل عليه نظام تحديد المواقع العالمي )GPS(، إذا كان كذلك، 
 .Time4Care™ فيمكن استخدامه لتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء في تطبيق

هل يمكنني استخدام بوابة الويب لتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء؟ 
يتطلب نظام التحقق اإللكتروني من الزيارات )EVV( استخدام هاتف ذكي أو جهاز 

لوحي مزود بنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( لتسجيل موعد البدء وموعد االنتهاء 
باستخدام تطبيق ™Time4Care. من المتوقع أن يقوم مقدمو الخدمة األفراد بتنزيل 

تطبيق ™Time4Care واستخدامه بعد 16 ديسمبر 2020. 

قد يوجد استثناء الستخدام نظام االتصال الداخلي من الخط األرضي الخاص بعميلك 
إلثبات الخدمات. يرجى زيارة صفحة التدريب الخاصة بنا والبحث عن نشرة المرجع 

 .EVV وتوجد هذه النشرة أسفل تدريب ."IVR Quick Reference" السريع

يمكن تسجيل مناوبة العمل كتسجيل يدوي لمناوبة عمل سابقة. ومن المقرر استخدام هذا 
بشكل استثنائي فقط. سيتم اإلبالغ عن سجالت مناوبة العمل اليدوية بأنها غير متوافقة 
مع نظام EVV ويتم تتبعها بواسطة DSHS. وألي تسجيالت يدوية، ال تنَس تواريخ 

استحقاق الجداول الزمنية المنتظمة التي تم تقديمها لتجنب أي تأخر في الدفع.



IPONE | واشنطن

www.publicpartnerships.com

أين يمكنني معرفة المزيد؟ 
https://www.  على الرابط WA IPOne تتوفر إرشادات ومقاطع فيديو تدريبية على الموقع اإللكتروني الخاص بـ

 - publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/training/#content
انقر على قسم Training )التدريب(.

www.publicpartnerships.com  ستجد مقاطع فيديو إرشادية على

إذا تم استخدام خط أرضي معظم الوقت، فهل يمكن استخدام التطبيق عند 
التواجد في المواعيد خالل اليوم؟ 

نعرف أن مقدمي الخدمة والعمالء ربما ينتقلوا إلى العديد من األماكن في المجتمع خالل 
مناوبة العمل. يُتوقع أن يستخدم مقدمو الخدمة األفراد تطبيق ™Time4Care لتسجيل 

موعد البدء وموعد االنتهاء حتى في حالة حدوثها في مواقع مختلفة. ال ينبغي أن يكون 
استخدام الخط األرضي لتسجيالت EVV هو الطريقة األساسية المستخدمة لتقديم الوقت 

الذي تم عمله. عند تثبيت التطبيق على جهازك، لن تحتاج إلى خط أرضي لتقديم مناوبات 
العمل.

ماذا لو لم يعرف مقدم الخدمة نوعية الخدمة التي سيقدمها عند تسجيل 
موعد البدء، أو ماذا لو كان يعمل جزًءا من مناوبة عمل بموجب رمز خدمة 

ثم يتحول إلى رمز خدمة ثاٍن؟ 
يتطلب بدء مناوبة العمل باستخدام تطبيق ™Time4Care منك تعريف الخدمة الجاري 
 .)Personal Care Services- T1019( تقديمها، مثل خدمات الرعاية الشخصية

ينبغي على مقدمي الخدمة مشاورة العميل لتحديد نوعية الخدمة التي سيتم تقديمها قبل 
بدء مناوبة العمل، إذا كان مرخًصا لك أكثر من نوع من الخدمة. إذا كان سيتم تقديم 

 Personal Care خدمتين مختلفتين أثناء مناوبة العمل )أي خدمات الرعاية الشخصية
Services بموجب رمز الخدمة T1019 وخدمات الرعاية المؤقتة بموجب رمز 

الخدمة T1005(، فستحتاج إلى تسجيل موعد االنتهاء وإعادة تسجيل موعد البدء بموجب 
رمز الخدمة اآلخر. 

ماذا يحدث عند حدوث تداخل بين مقدمي الرعاية؟ 
بينما ال يمكن لمقدمي الخدمة العمل إال لعميل واحد في المرة الواحدة، يمكن أن يكون 

لعميل واحد أحيانًا أكثر من مقدم خدمة فردي محدد. ويقوم كل مقدم خدمة بتسجيل مناوبة 
.Time4Care™ العمل الخاصة به في تطبيق

إذا كانت مناوبتي من الساعة 10:00 صباًحا حتى 4:00 مساًء، فماذا يحدث 
إذا سّجلت موعد البدء في الساعة 9:50 صباًحا أو سّجلت موعد االنتهاء في 

الساعة 4:10 مساًء؟ 
استخدم تطبيق ™Time4Care لتسجيل موعد البدء عندما تبدأ العمل، وتسجيل موعد 
االنتهاء عندما تنهي العمل. ال يجب أن تتطابق الدقائق مع موعد مناوبة العمل المخطط 

لها. تأكد من تواصلك مع عميلك و/أو مدير الحالة الخاص بعميلك فيما يتعلق بجدول 
العمل الخاص بك. ومجدًدا، ال يوجد متطلب في النظام يشترط قيامك بتسجيل موعد 

البدء أو موعد االنتهاء في وقت محدد. سيتتبع تطبيق ™Time4Care بانتظام جميع 
الدقائق التي تعملها في مناوبتك ويعالج مدفوعاتك وفقًا لترخيصك الحالي وقواعد برنامج 

 .DSHS

يرجى مالحظة أنه إذا تجاوزت المدة الزمنية لمناوبة العمل المحددة في تطبيق 
™Time4Care، فسيتم الحساب مقابل إجمالي الساعات المرخصة لك. فمثالً، إذا كان 

من المحدد لك أن تعمل مناوبة عمل مدتها 6 ساعات تبدأ من الساعة 10:00 صباًحا 
 وتنتهي في الساعة 4:00 مساًء ولكنك لم تسّجل وقت االنتهاء في تطبيق 

™Time4Care حتى 4:10 مساًء؛ فمن المفترض أن تكون قد استخدمت 6 ساعات 
و10 دقائق من ساعاتك المرخصة. ما زلت مسؤوالً عن إدارة وقتك. يجب أال تعمل أكثر 

من الساعات المرخصة لك أو أكثر من الحد األسبوعي للعمل الخاص بك.  


