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Tải về Ứng Dụng Time4CareTM  

Vào Cửa Hàng Ứng Dụng trên thiết bị Android  
hoặc iOS của quý vị.

Nhấn vào Search (Tìm Kiếm).

Trên thanh tìm kiếm, nhập: Time4Care. 

Tải về/Cài đặt ứng dụng Time4Care.

Sau khi đã tải về ứng dụng, chạm vào biểu tượng ứng 
dụng để mở ra.
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ỨNG DỤNG DI ĐỘNG EVV TIME4CARE™ 
Hướng Dẫn Nhanh

Tải về Ứng Dụng

ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ
Nếu quý vị đã có tài 
khoản người dùng 
trên Cổng Thông Tin 
IPOne, quý vị có thể 
sử dụng ứng dụng 
ngay! Chỉ cần đăng 
nhập vào ứng dụng 
với cùng tên người 
dùng và mật khẩu mà 
quý vị đã sử dụng.

Nếu quý vị không có 
tài khoản, quý vị có 
thể lập bằng cách 
chạm vào

Sign up (Đăng Ký) 
trên trang đăng nhập 
của ứng dụng.

BẢNG CHỌN VÀ CÁC TÍNH NĂNG
Hours (Giờ) - quản lý thông tin 
nhập vào hàng ngày và thêm giờ

Pay Periods (Giai Đoạn Thanh 
Toán) - thêm tất cả thông tin 
nhập vào theo giai đoạn thanh 
toán

Notifications (Thông Báo) - 
xem tin nhắn quan trọng

Saved Entries (Lưu Bản 
Ghi) - xem các thông tin nhập 
vào được ghi lại khi không có 
internet

More (Thêm) - truy cập About 
Us (Giới Thiệu về Chúng Tôi), 
Contact Us (Liên Hệ với Chúng 
Tôi), Touch ID và Log Out 
(Đăng Xuất)

Các Điểm Quan Trọng  

Nhà cung cấp chấm công giờ đến và giờ 
về theo thời gian thực để ghi lại thời gian 
làm việc.

Không cần nộp bảng chấm công nữa.

Chỉ ghi lại vị trí khi chấm công giờ đến và 
giờ về.

Không theo dõi vị trí trong giờ thăm 
khám hoặc thời gian khác.



www.publicpartnerships.com

WASHINGTON | IPONE 

PROVIDER | CLOCK IN TO RECORD YOUR TIME (NHÀ CUNG CẤP |  
CHẤM CÔNG GIỜ ĐẾN ĐỂ GHI LẠI GIỜ LÀM) 

01
Nhấn vào Add Time (Thêm Giờ) 
từ màn hình Hours (Giờ).
Chọn khách hàng mà quý vị làm 
việc cho vào ca đó.

02
Nhấp vào loại dịch vụ mà 
quý vị sẽ cung cấp cho cá 
nhân này.

03
Lựa chọn khác để nhập giờ làm: 
Nhập Giờ Thủ Công. 

*Vị trí sẽ không hiển thị hoặc ghi lại 

Nhấp vào Start Time (Giờ Bắt 
Đầu) để ghi lại buổi làm việc của 
quý vị trong thời gian thực.

*Vị trí sẽ được ghi lại.

04
Nhấp vào End Time (Giờ 
Kết Thúc) vào cuối buổi 
làm việc

05
Nhấp vào Submit (Gửi) sau khi 
quý vị xem lại thông tin buổi làm 
việc của mình.

06
Thông tin quý vị nhập 
vào sẽ được gửi đến giai 
đoạn thanh toán và hiển 
thị ở màn hình Hours 
(Giờ). Nhấp vào thông tin 
nhập vào để chỉnh sửa 
hoặc xem.

Đến màn hình Pay 
Periods (Giai Đoạn Thanh 
Toán) để xem bảng chấm 
công của quý vị.

* Không phải nộp bảng 
chấm công
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CÁC TÍNH NĂNG KHÁC
Notifications 
(Thông Báo)
Nhấp vào 
Notifications 
(Thông Báo) 
trên bảng 
chọn cơ bản 
để xem thông 
báo.

Thêm
Nhấp vào Touch ID trên 
màn hình More (Thêm)... 
để bật hoặc tắt đăng 
nhập bằng Touch ID.

Touch ID cho phép quý 
vị đăng nhập một cách 
an toàn bằng dấu vân 
tay (nếu có tính năng này 
trên thiết bị của quý vị).

Nhấp vào More (Thêm)... 
trên bảng chọn cơ bản để 
xem thông tin bổ sung. 
Nhấp vào từng mục để 
xem chi tiết.

PROVIDER | PAY PERIODS (NHÀ CUNG 
CẤP | GIAI ĐOẠN THANH TOÁN)

Nhấp vào mũi tên bên 
cạnh tên để xem thông tin 
nhập vào về thời gian cho 
thành viên khác.

Nhấp vào mũi tên bên 
phải hoặc bên trái ngày 
theo lịch để chọn giai 
đoạn thanh toán khác.

Nhấp vào entry (thông tin 
nhập vào) để xem hoặc 
chỉnh sửa.

 GỌI HỖ TRỢ
Nếu quý vị cần được hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào 
trong khi sử dụng Time4Care, vui lòng gọi đến tổng đài 
của chúng tôi theo số điện thoại bên dưới theo nhu cầu 
ngôn ngữ ưu tiên của quý vị: 
Tiếng Ả-rập: 1-844-885-6915

Tiếng Campuchia: 1-844-240-1524

Tiếng Quảng Đông: 1-844-240-1525

Tiếng Anh: 1-844-240-1526

Tiếng Hàn: 1-844-240-1527

Tiếng Lào: 1-844-240-1528

Tiếng Quan Thoại: 1-844-240-1529

Tiếng Nga: 1-844-240-1530

Tiếng Somali: 1-844-240-1531

Tiếng Tây Ban Nha: 1-844-240-1532

Tiếng Tagalog: 1-844-240-1535

Tiếng Ukraina: 1-844-240-1533

Tiếng Việt: 1-844-240-1534

Dành cho người điếc hoặc khiếm thính (TTY):  
TTY 1-800-360-5899

Touch ID


