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  Time4CareTM تنزيل تطبيق

انتقل إلى متجر التطبيقات على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

انقر على Search )البحث(.

 .Time4Care :وفي شريط البحث، اكتب

 Download/Install the Time4Care app 
.)Time4Care تنزيل/تثبيت تطبيق(

بمجرد تنزيل التطبيق، انقر فوق أيقونة التطبيق لفتحه.
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تطبيق ™TIME4CARE للهاتف المحمول إلثبات الزيارة إلكترونًيا 
 )ELECTRONIC VISIT VERIFICATION, EVV(

دليل سريع

تنزيل التطبيق

LOG IN )تسجيل الدخول( أو SIGN UP )االشتراك(

إذا كان لديك بالفعل حساب مستخدم 
على بوابة IPOne، فأنت جاهز 

للبدء! ما عليك سوى تسجيل الدخول 
إلى التطبيق بنفس اسم المستخدم 
وكلمة المرور اللذين تستخدمهما 

بالفعل.

إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك إنشاء 
حساب بالنقر على

Sign up  )االشتراك( في صفحة 
تسجيل الدخول للتطبيق.

MENU AND FEATURES )القائمة والميزات(
Hours )الساعات( - إدارة إدخاالتك اليومية 

وإضافة وقت عملك

Pay Periods )فترات دفع األجور( - 
عرض جميع اإلدخاالت مجمعة حسب فترة 

دفع األجر

Notifications )اإلخطارات( - عرض 
الرسائل المهمة

 Saved Entries )اإلدخاالت المحفوظة( -
 عرض اإلدخاالت المسجلة في أوقات عدم 

االتصال باإلنترنت

 More )المزيد( - الوصول إلى
 Contact Usمن نحن(، و( About Us

)اتصل بنا(، وTouch ID )ميزة التعرف على 
 Log Outبصمات األصابع(، و 

)تسجيل الخروج(

نقاط مهمة  

يسجل مقدم الخدمة وقت البدء واالنتهاء في الوقت الفعلي 
لتسجيل وقت العمل.

لم تعد هناك حاجة إلى تقديم الجدول الزمني.

ُيسجل الموقع وقت تسجيل البدء واالنتهاء.

ال ُيتعقب الموقع أثناء الزيارة أو في أي وقت آخر.

IPONE| واشنطن

 اإلرشادات
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مقدم الخدمة | سّجل دخولك لتسجيل وقتك 

02
انقر فوق أنواع الخدمات التي ستقدمها لهذا 

الفرد.
01

انقر على  Add Time )إضافة 
وقت( من شاشة Hours )الساعات(.

 حدد العميل الذي تعمل لديه أثناء 
هذه المناوبة.

04
انقر على End Time )وقت االنتهاء( عند 

انتهاء وقت زيارتك

03
يوجد خيار آخر لتسجيل الساعات: 

إدخال الوقت يدوًيا. 

*لن يتم عرض الموقع أو تسجيله 
 Start Time انقر على 

)وقت البدء( لتسجيل زيارتك في 
الوقت الفعلي.

* سيتم تسجيل الموقع.

06
سيرسل إدخالك إلى فترة دفع األجر، 

وسيظهر على شاشة Hours )الساعات(. 
انقر على أي إدخال لتعديله أو عرضه.

انتقل إلى شاشة Pay Periods )فترات 
دفع األجور( لعرض جدولك الزمني.

* ال يلزم تقديم الجداول الزمنية

05
 انقر على Submit )إرسال(

 بمجرد مراجعة معلومات زيارتك.
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الميزات األخرى
More )المزيد(

انقر على Touch ID )ميزة 
التعرف على بصمات األصابع( 
More... )المزيد...( لتمكين 

أو تعطيل تسجيل الدخول ببصمة 
األصابع.

تسمح لك Touch ID )ميزة 
التعرف على بصمات األصابع( 
بتسجيل الدخول بأمان باستخدام 

بصمة إصبعك )إذا كانت متوفرة 
في جهازك(.

انقر على More... )المزيد...( 
في القائمة باألسفل، لعرض 

معلومات إضافية. انقر على كل 
عنصر لعرض التفاصيل

 Notifications
)اإلخطارات(

انقر على 
 Notifications

)اإلخطارات( في 
القائمة باألسفل لعرض 

اإلشعارات.

مقدم الخدمة | فترات دفع األجور
انقر على السهم المجاور لالسم لعرض 

إدخاالت الوقت لعضو آخر.

انقر على السهم األيمن أو األيسر بجوار 
تاريخ التقويم لتحديد فترة دفع أخرى.

انقر على أي إدخال لتعديله أو عرضه.

 اتصل للحصول على المساعدة
 ،Time4Care إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو لديك أي أسئلة أثناء استخدامك لتطبيق

فيرجى االتصال بمركز خدمة العمالء لدينا على األرقام التالية لتلبية احتياجاتك اللغوية 
المفضلة: 

العربية: 1-844-885-6915

الكمبودية: 1-844-240-1524

الكانتونية: 1-844-240-1525

اإلنجليزية: 1-844-240-1526

الكورية: 1-844-240-1527

الالوتية: 1-844-240-1528

الماندرين: 1-844-240-1529

الروسية: 1-844-240-1530

الصومالية: 1-844-240-1531

اإلسبانية: 1-844-240-1532

التاغالوغ: 1-844-240-1535

األوكرانية: 1-844-240-1533

الفيتنامية: 1-844-240-1534

)TTY(  1-800-360-5899 الهاتف النصي لضعاف السمع :)TTY( للصم وضعاف السمع

 Touch ID 
)ميزة التعرف على بصمات األصابع(


