
ELECTRONIC VISIT  
VERIFICATION  
(EVV, XÁC MINH TIẾP CẬN 
ĐIỆN TỬ) TRONG HỆ THỐNG 
THANH TOÁN IPONE
Washington sẽ triển khai EVV cho các Nhà Cung Cấp Cá Nhân 
vào ngày 16 Tháng 12 năm 2020 với ứng dụng di động mới có tên 
là Time4Care™. Điều này có nghĩa là tất cả các Nhà Cung Cấp Cá 
Nhân sẽ gởi số giờ đã làm việc của mình bằng cách thức mới này, 
để được nhận lương. 

Tuy nhiên, nếu quý vị là một Nhà Cung Cấp Cá Nhân đang ở cùng thân 
chủ của quý vị, sẽ có một Live-In Exemption (LIE, Miễn Trừ Khi Sống 
Cùng) dành cho quý vị. Miễn trừ này có nghĩa là quý vị không cần sử 
dụng ứng dụng di động Time4Care™ để ghi giờ khởi đầu và kết thúc ca 
làm trong số giờ đã làm của quý vị.  
Quý vị sẽ tiếp tục gởi bảng chấm công của mình cho mỗi kỳ lương  
qua cổng thông tin IPOne.

Để đủ điều kiện cho việc miễn trừ này, quý vị phải sống cùng với thân 
chủ mà quý vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân. Quý vị hoặc thân 
chủ không thể sống tại nhà riêng của mình. Quý vị phải thông báo cho 
IPOne rằng quý vị sống cùng với thân chủ của quý vị vào trước ngày 
16/12/2020 để áp dụng miễn trừ cho hồ sơ của quý vị.

Nếu quý vị không thực hiện 
bước này, quý vị sẽ sử dụng 
giải pháp EVV vào ngày 
16/12/2020. Đây là một cách 
thức nhập thời gian khác với 
cách quý vị đang sử dụng. 
Nếu điều này áp dụng cho quý 
vị và thân chủ của quý vị, hãy 
làm theo các bước sau: 

Truy cập trang đào tạo PPL 
IPOne tại: www. 
publicpartnerships.com/
programs/washington/ 
individual-providerone- 
ipone/training/#content 

Nhấp vào “Step by Step 
Instructions for Live-in 
Exempt” để được hướng dẫn 
thực hiện quy trình. 

Sau đó nhấp vào  
Tell Washington IPOne 
that I live with my client. 
Quý vị sẽ được đưa đến trang 
đăng nhập của Cổng IPOne. 
Làm theo các bước được nêu 
trong tờ hướng dẫn. Quý vị 
phải hoàn tất công việc này 
trước ngày 16 Tháng 12 
năm 2020.



Để biết thêm thông tin về 
EVV và Miễn Trừ Khi Sống 
Chung vui lòng truy cập:
www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/
electronic-visit-verification


