
www.publicpartnerships.com

 )Department of Social and Health تفرض إدارة الخدمات االجتماعية والصحية 
Services, DSHS( على مقدم الخدمة الخاص بك استخدام تطبيق ™Time4Care للهاتف 

)Electronic Visit Verification, EVV( المحمول إلثبات الزيارة إلكترونًيا

ما هو EVV؟ 
إن عملية EVV هي متطلب فيدرالي بتسجيل عناصر معينة من خدمات الرعاية المنزلية 

 DSHS المقدمة للعميل )العمالء( إلكترونًيا كوسيلة إلثبات تقديم خدمات الرعاية. ستستخدم
تطبيق ™Time4Care من PPL بصفته حالً لمقدمي الخدمة الفرديين لتسجيل موعد 
 البدء وموعد االنتهاء أثناء تقديمهم الرعاية لك وتلقي مدفوعات مقابل الوقت الذي قضوه 

في العمل. 

وتستخدم تكنولوجيا EVV هاتًفا ذكًيا أو جهاًزا لوحًيا لتسجيل وقت بدء مقدمي الخدمة في 
جلسة الرعاية ووقت االنتهاء وموقع كل جلسة رعاية قُدمت. وقد تساعد EVV في ضمان 

حصول العمالء على خدمات متسقة. 

لماذا نحتاج إلى استخدام EVV؟ 
وضع قانون عالجات القرن الحادي والعشرين الذي سّنه الكونجرس قواعد جديدة تفرض على 

الواليات استخدام نظام إثبات الزيارة إلكترونًيا )EVV( لضمان تقديم الخدمات التي تتحمل الوالية 
نفقاتها إلى العمالء الذين يحتاجون إليها. وينطبق هذا المتطلب على جميع الخدمات المنزلية 

 .)Home and Community Based Services, HCBS( والمجتمعية

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

نعم. ال تزال DSHS تنقل خدمات الرعاية الشخصية إلى مشروع صاحب العمل الموجه 
للمستهلك )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.

هل أحتاج إلى استخدام تطبيق ™Time4Care؟ 
يجب على مقدم الخدمة الفردي الخاص بك استخدام تطبيق ™Time4Care إلرسال 
الوقت المستغرق في تقديم الخدمة للسداد مقابله. وال يحتاج العمالء إلى استخدام تطبيق 

™Time4Care ألي غرض من األغراض. 

أعيش مع مقدم الخدمة الفردي الخاص بي. هل يحتاج مقدم الخدمة الفردي 
الخاص بي إلى استخدام تطبيق ™Time4Care؟

ال، فيتاح إعفاء المقيمين لمقدمي الخدمة والعمالء الذين يعيشون في نفس المنزل؛ مما يعني أن 
مقدم الخدمة الفردي الخاص بك ال يحتاج إلى استخدام تطبيق ™Time4Care لتسجيل بدء 
الرعاية وانتهائها. وسيستمر مقدم الخدمة الفردي الخاص بك في إرسال الجداول الزمنية على 

.IPOne بوابة

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

نوع الخدمة المقدمة

متلقي الخدمة

تاريخ تلقي الخدمة

مقدم الخدمة

متى وأين بدأ وانتهى تقديم الخدمة

كيف يسير األمر؟ 
يستخدم ™Time4Care ساعة لتسجيل وقت بدء مقدم الخدمة ووقت انتهائه لكل مناوبة 

عمل. ويستخدم التطبيق أيًضا نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( لتسجيل موقع مقدم 
الخدمة الخاص بك وقت بدء تقديم الخدمة ووقت انتهائها فقط. وال يسجل الموقع أثناء 

مناوبة مقدم الخدمة أو في أي وقت آخر.

ما هي مزايا استخدام تطبيق ™Time4Care؟ 
يوفر EVV راحة البال. ويساعد EVV في ضمان تقديم مقدم )مقدمي( الخدمة 

الخاص بك للخدمات خالل الساعات التي تحتاج فيها إلى الرعاية.

يزيد EVV من إمكانية المساءلة عن الوقت الذي يعمل فيه مقدمو الخدمة. وغالًبا ما 
تؤدي المساءلة األفضل إلى رعاية أكثر اتساًقا.

ما هي المزايا المقدمة لمقدم )مقدم( الخدمة الخاص بي؟ 
تسجيل أسهل للوقت – إدخال الوقت أثناء التنقل طوال وقت المناوبة.

توفير الوقت – تسجيل الوقت وتفاصيل الخدمة بسرعة مباشرة على هاتف ذكي أو جهاز 
لوحي دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز فاكس.

تقليل األخطاء – يتيح ™Time4Care لمقدمي الخدمة معرفة الوقت الفعلي إذا كانت 
هناك مشاكل في إدخاالتهم.
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