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DSHS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອງ ທ່ານ ນໍ າ ໃຊ້ແອັບ ມື  ຖື  Time4Care™ ສໍ າ
ລັບການກວດສອບການລົງຕິດຕາມທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກ (Electronic 
Visit Verification, EVV)
ການກວດ ສອບ ການ ລົງ ຕິດ ຕາມ ທາງ ເອເລັກໂຕຣນິ ກ 
(EVV) ແມ່ນ ຫຍັງ? 
EVV ແມ່ນເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງລັດຖະບານກາງເພ່ືອບັນທຶກສ່ວນປະກອບ
ສະເພາະທາງອີ ເລັກໂຕຣນິ ກຂອງການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລຢູ່ໃນເຮື ອນ
ທີ່ ໄດ້ຈັດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເປັນການຢ້ັງຢື ນອັນໜ່ຶງວ່າໄດ້ຈັດການບໍ ລິ ການເບິ່
ງແຍງດູແລໃຫ້. DSHS ຈະ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ຈາກ PPL ເປັນ ວິ  ທີ  
ການ ແກ້ ໄຂ ສໍ າ ລັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ບຸກ ຄົນ ເພ່ືອ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ເຂົ ້ າ ແລະ ເວ 
ລາ ອອກ ເມື່ ອ ພວກ ເຂົ າ ໃຫ້ ການ ເບິ່ ງ ແຍງ ດູ ແລ ທ່ານ ແລະ ຮັບ ການ ຊໍ າ ລະ 
ເງິ ນ ສໍ າ ລັບ ເວ ລາ ທີ່  ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ. 

ເຕັກໂນໂລຊີ EVVນໍ າໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຫຼື ແທັບເລັດເພ່ືອບັນທຶກ
ເວລາເລີ່ ມຕ້ົນ,ເວລາສິ ້ ນສຸດຂອງທ່ານແລະສະຖານທີ່ ສໍ າລັບການປະຕິບັ
ດການເບິ່ ງແຍງດູແລໃນແຕ່ລະພາກໄດ້ດໍ າເນີ ນ.EVV ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ຮັບ ປະ 
ກັນ ວ່າ ລູກ ຄ້າ ໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. 

ເປັນ ຫຍັງ ພວກ ເຮົ າ ຈຶ່ ງຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ EVV? 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ ນປົວສະຕະວັດທີ  21 (21st Century Cures Act) 
ທີ່ ສະພາຕ່ໍາໄດ້ຮັບຮອງກໍານົດລະບຽບໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຕ່າງໆນໍ າໃຊ້ລະບົ
ບການກວດສອບການລົງຕິດຕາມທາງອີ ເລັກໂຕຣນິ ກ (EVV) ເພ່ືອຮັບປະ
ກັນວ່າບັນດາການບໍ ລິ ການຕ່າງໆທີ່ ລັດຊໍ າລະແມ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່
ຕ້ອງການ.ເງື່ ອນໄຂກໍານົດເຫ່ົຼານີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການທີ່ ຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນເຮື
ອນແລະຊຸມຊົນ (Home and Community Based Services, HCBS) 
ທຸກຢ່າງ.

ພວກເຮົ າຕ້ອງໃຊ້EVVບໍ ເມື່ ອDSHSຫັນປ່ຽນໄປເປັນນາຍ
ຈ້າງຕາມລູກຄ້າສ່ັງ?
ແມ່ນແລ້ວ. DSHS ກໍາລັງຫັນປ່ຽນ ການບໍ  ລິ  ການ ເບິ່ ງ ແຍງ ດູ ແລ ສ່ວນ ຕົວ 
ໄປ ເປັນນາຍ ຈ້າງ ຕາມ ລູກ ຄ້າ ສ່ັງ. ເມື່ ອ ການ ຫັນປ່ຽນ ນີ ້  ສໍ າ ເລັດ ແລ້ ວ, CDE 
ຍັງ ຈະ ມີ  ເງື່ ອນ ໄຂກໍາ ນົດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  EVV ນໍ າ ອີ ກ. DSHS ກໍາ ລັງ ນໍ າ ໃຊ້ 
EVV ກັບ IPOne ເພ່ືອ ໃຫ້ ເປັນ ໄປ ຕາມກໍາ ນົດ ເວ ລາ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ 
ແລະ ຫຼີ ກຫ່ຼຽງ ການ ລົງ ໂທດ ທາງ ການ ເງິ ນ ທີ່  ສໍ າ ຄັນ ຂອງ ລັດ ເນື່ ອງ ຈາກ 
ການບໍ່  ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ.

ຂ້ອຍ ຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ຫຼື ບໍ່ ? 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແອັບTime4Care™ເພ່ືອສ່ົງເວ
ລາເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົ າສໍ າລັບການຊໍ າລະ.ລູກ ຄ້າບໍ່  ຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ 
ແອັບ Time4Care™ ເພ່ືອ ຈຸດ ປະ ສົງ ໃດໆ. 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍອາໄສຢູ່ນໍ າກັນ. 
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ບຸກ ຄົນ (IP) ຂອງ ຂ້ອຍ ຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ແອັບ 
Time4Care™ ຫຼື ບໍ່ ?
ບໍ່ . ຂໍ ້  ຍົກ ເວ້ັນ ການ ຢູ່ ອາ ໄສ ແມ່ນ ມີ  ໃຫ້ ສໍ າ ລັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ແລະ ລູ ກ ຄ້ າທີ່  
ອາ ໄສ ຢູ່ ຢູ່ໃນເຮື ອນຫັຼງດຽວກັນ, ເຊິ່ ງໝາຍ ຄວາມ ວ່າຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ບຸກ ຄົນ 

(IP) ຂອງ ທ່ານ ບໍ່  ຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ເພ່ືອ ຕິດ ຕາມ ເວ 
ລາ ເຂົ ້ າ ຫຼື  ອອກວຽກ. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສ່ວນຕົວ (IP) ຂອງ ທ່ານ ສາ ມາດ ສື ບ ຕ່ໍ 
ສ່ົງ ເອກະສານຕິດຕາມ ເວ ລາ ຢູ່ໃນເວັບ ໄຊ IPOne ໄດ້.

ຂໍ ້  ມູນ  ໃດ ຈະ ຖື ກ ບັນ ທຶກໃນ ແອັບ Time4Care™?
ຂໍ ້  ມູນ ຕ່ໍ ໄປ ນີ ້  ຈະ ຖື ກ ບັນ ທຶກ ທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກສໍ າ ລັບ ການ ເບິ່ ງ ແຍງ ດູ 
ແລ ສ່ວນ ຕົວແຕ່ລະຄ້ັງ:

ປະ ເພດ ຂອງບໍ  ລິ   ທີ່  ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ

ໃຜ ທີ່  ໄດ້ ຮັບ ການ ບໍ  ລິ  ການ

ວັນທີ ຂອງ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການ

ໃຜ ທີ່  ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ

ການບໍ  ລິ  ການ ເລີ່ ມ ຕ້ົນ ແລະ ສິ ້ ນສຸດ ເມື່ ອ ໃດ ແລະ ຢູ່ ໃສ

ມັນເຮັດ ວຽກ ແນວ ໃດ? 
Time4Care™ ໃຊ້ ໂມງ ເພ່ືອ ບັນ ທຶກ ເວ ລາ ເລີ່ ມ ຕ້ົນ ແລະ ເວ ລາ ສິ ້ ນ ສຸດ 
ຂອງຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການຂອງ ທ່ານ ສໍ າ ລັບ ການເຮັດ ວຽກ ໃນ ແຕ່ ລະ ຜຽນ. ແອັບ 
ຍັງນໍ າ ໃຊ້ GPS ເພ່ືອ ບັນ ທຶ ກ ສະ ຖານ ທີ່  ເວ ລາເຂົ ້ າ ແລະ ອອກວຽກ ຂອງຜູ້ 
ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ຂອງ ທ່ານ ເ ທ່ົາ ນ້ັນ. ມັນ ບໍ່  ໄດ້ ບັນ ທຶກສະ ຖານ ທີ່  ລະ ຫວ່າງ ຜຽນ ຫຼື  
ເວ ລາ ອື່ ນໆຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ.

ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ການ ນໍ າ ໃຊ້ແອັບ Time4Care™ ມີ  ຫຍັງ 
ແດ່? 

EVV ໃຫ້ ຄວາມ ອຸ່ນ ໃຈ. EVV ຊ່ວຍ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ຂອງ 
ທ່ານເຮັດ ວຽກ ໃນ ຊ່ວງໄລ ຍະ ເວ ລາ ທີ່  ທ່ານ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການເບິ່ 
ງແຍງດູແລ.

EVV ເພ່ີມ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ສໍ າ ລັບ ເວ ລາ ເຮັດ ວຽກ ໂດຍ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  
ການ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ດີ ຂຶ ້ ນ ທີ່  ດີ ຂຶ ້ ນ ມັກ ຈະນໍ າໄປ ສູ່ ການ ເບິ່ ງ 
ແຍງ ດູ ແລ ແບບສະໝ່ໍາສະເໝີຍິ່ ງຂຶ ້ ນ.

ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແກ່ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ  ລິ  ການ ຂອງ ຂ້ອຍມີ  ຫຍັງ ແດ່? 
ການປ້ອນເວລາແບບງ່າຍ – ປ້ອນ ເວ ລາ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ກໍາ ລັງ ເດີ ນ ທາງວ່າ ກໍາ 
ລັງ ຈະປະ ຕິ ບັດ ຜຽນ.

ປະ ຢັດ ເວ ລາ – ບັນ ທຶກ ເວ ລາ ແລະ ລາຍ ລະ ອຽດ ການບໍ  ລິ  ການໄດ້ຢ່າງ ໄວ 
ວ່ອງໄວໂດຍ ກົງໃນ ໂທ ລະ ສັບ ຫຼື  ແທັບ ເລັດ ໂດຍບໍ່  ຈໍ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ 
ເຕີ ຫຼື  ເຄື່ ອງ ແຟັກ.

ຫຸຼດ ຜ່ອນ ຂໍ ້  ຜິດ ພາດ – Time4Care™ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮັບຊາບທັນ
ທີ ຖ້າຫາກວ່າມີ ບັນຫາກັບການປ້ອນເວລາຂອງພວກເຂົ າ.


