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XÁC MINH THĂM  
KHÁM ĐIỆN TỬ (EVV) 
Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) dành cho Nhà Cung Cấp 

Xác Minh Thăm Khám Điện Tử (EVV) là gì? 
EVV là yêu cầu của liên bang khi thu thập các thông tin cụ 
thể về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho Khách 
Hàng ở hình thức điện tử như là một biện pháp xác minh 
rằng dịch vụ chăm sóc này đã được cung cấp. DSHS sẽ sử 
dụng ứng dụng Time4Care™ từ PPL như là một giải pháp 
cho các Nhà Cung Cấp Cá Nhân để chấm công giờ đến và 
giờ về khi quý vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cho (các) Khách 
Hàng của mình và được thanh toán cho thời gian làm việc. 

Tại sao tôi cần sử dụng EVV? 
Đạo Luật Chữa Bệnh của Thế Kỷ 21 được Quốc Hội thông 
qua thiết lập các quy tắc mới yêu cầu các tiểu bang sử dụng 
hệ thống Xác Minh Thăm Khám Điện Tử (EVV) để đảm bảo 
các dịch vụ do tiểu bang thanh toán được cung cấp cho 
khách hàng cần chúng. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả các 
Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà và Trong Cộng Đồng. Là một Nhà 
Cung Cấp Cá Nhân, quý vị cần thực hiện theo các quy tắc mới 
này để cung cấp dịch vụ cho (các) Khách Hàng của mình. 

Tôi có phải sử dụng EVV khi DSHS chuyển tiếp 
sang Chủ Lao Động Nhận Hướng Dẫn của Khách 
Hàng không?
Có. DSHS vẫn đang chuyển tiếp các dịch vụ chăm sóc cá nhân 
sang Chủ Lao Động Nhận Hướng Dẫn của Khách Hàng (CDE). 
Khi hoàn thành việc chuyển tiếp này, CDE cũng sẽ có một yêu 
cầu về công nghệ EVV. DSHS đang triển khai EVV với IPOne để 
đáp ứng thời hạn của liên bang và tránh những khoản phạt tài 
chính đáng kể cho các tiểu bang do không tuân thủ.

Tôi sống với khách hàng của tôi. Tôi có phải sử 
dụng ứng dụng Time4Care™ không?
Không. Những nhà cung cấp sống cùng nhà với khách hàng 
của mình sẽ được Miễn Trừ do Sống Chung, nghĩa là quý vị 
không phải sử dụng ứng dụng Time4Care™ để chấm công 
giờ đến và giờ đi. Quý vị sẽ tiếp tục gởi bảng chấm công của 
mình trên cổng thông tin IPOne. 

Cách sử dụng EVV?
Nhà Cung Cấp Cá Nhân sẽ sử dụng ứng dụng Time4Care™ 
trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để ghi nhận 
giờ đến và giờ đi mỗi khi quý vị có ca làm việc chăm sóc cho 
(các) Khách Hàng của mình. Ứng dụng này sẽ ghi chép các 
nội dung thông tin EVV theo yêu cầu. Quý vị có thể tải về 
ứng dụng Time4Care™ từ Apple™ App Store hoặc Google™ 
Play Store.

Cách ứng dụng này hoạt động? 
Time4Care™ sử dụng đồng hồ để ghi lại giờ bắt đầu và giờ 
kết thúc cho mỗi ca làm việc của quý vị. Ứng dụng cũng sử 
dụng GPS để chỉ ghi lại vị trí của quý vị khi ghi nhận giờ đến 
và giờ đi. Ứng dụng không ghi chép vị trí của quý vị trong ca 
làm việc hoặc vào bất kỳ thời gian nào khác. 

Ứng dụng Time4Care™ sẽ thu thập những thông 
tin nào?
Các thông tin sau sẽ được ghi lại bằng phương tiện điện tử 
cho từng buổi chăm sóc cá nhân:

Loại dịch vụ được thực hiện

Người nhận dịch vụ

Ngày cung cấp dịch vụ

Người cung cấp dịch vụ

Thời gian và địa điểm bắt đầu và kết thúc dịch vụ

Ứng dụng này hoạt động như thế nào nếu tôi 
không có truy cập internet? 
Ứng dụng di động này tiếp tục hoạt động ngoại tuyến và sẽ 
vẫn ghi lại thời gian cũng như vị trí của quý vị khi quý vị chấm 
công giờ đến và giờ đi cho ca làm việc của mình. Khi thiết bị 
của quý vị trong vùng phủ sóng internet, các mục nhập ngoại 
tuyến sẽ tự động tải lên.

Có hướng dẫn về cách sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ không? 
Có. Hướng dẫn và video hướng dẫn có trên trang web 
IPOne của PPL tại https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content - Nhấp vào phần Hướng Dẫn.

Tôi có cần sử dụng ứng dụng Time4Care™ không? 
Có. Time4Care™ là ứng dụng di động EVV của Public 
Partnerships. Quý vị có thể tải về ứng dụng Time4Care™ từ 
Apple™ hoặc Google™ play store. 
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Time4Care có nhữnglợi ích gì? 
Dễ dàng nhập thời gian – Nhập thời gian khi đang diễn ra 
ca làm việc. 

Tiết kiệm thời gian – Nhanh chóng ghi lại thời gian và chi 
tiết dịch vụ trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc máy 
tính bảng mà không cần máy vi tính hoặc máy fax. 

Nhà cung cấp có thể sử dụng iPhone hoặc điện 
thoại thông minh khác để nhập ca làm việc không? 
Có. Nhà cung cấp có thể sử dụng bất kỳ điện thoại thông 
minh hoặc máy tính bảng nào có bật GPS và có cài đặt ứng 
dụng Time4Care™ để nhập ca làm việc. 

Tôi làm gì nếu tôi không có điện thoại thông minh? 
Xác Minh Thăm Khám Điện Tử (EVV) yêu cầu sử dụng điện 
thoại thông minh hoặc máy tính bảng có trang bị GPS 
để ghi lại giờ đến và giờ đi với ứng dụng Time4Care™. 
Nhà Cung Cấp Cá Nhân cần tải về và sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ sau ngày 16 tháng 12 năm 2020.

Có thể có trường hợp ngoại lệ là sử dụng hệ thống yêu cầu 
hỗ trợ từ điện thoại bàn của Khách Hàng để xác minh dịch 
vụ. Vui lòng vào trang hướng dẫn của chúng tôi và tìm kiếm 
tờ thông tin "Tham Khảo Nhanh IVR". Mục này nằm trong 
phần hướng dẫn EVV. 

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng. 

Điều gì xảy ra nếu Khách Hàng muốn đến một 
địa điểm khác trong ca làm việc của tôi? 
Ví dụ: chúng tôi thường đến chơi nhà bạn bè hoặc gia 
đình ngay trước khi kết thúc ca làm việc của tôi. 

Không thành vấn đề! Quý vị có thể ghi lại giờ đến một địa 
điểm và giờ đi ở địa điểm khác bằng ứng dụng Time4Care™. 

Time4Care™ có các cảnh báo về các buổi thăm 
khám bị bỏ lỡ hoặc ca làm việc được xếp lịch 
không? 
Không. Ứng dụng không có cảnh báo về lịch làm việc hoặc 
cảnh báo về các buổi thăm khám bị bỏ lỡ vì ứng dụng 
không liên kết với một kế hoạch được thiết lập. 

Time4Care™ có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không? 
Không hỗ trợ vào lúc này. Tuy nhiên, một số thông tin và tài 
liệu hướng dẫn sẽ có sẵn ở các ngôn ngữ khác. Vui lòng vào 
trang web IPOne của PPL được liên kết dưới đây. 

Có cách nào xem tất cả những giờ mà tôi đã làm 
việc trong khoảng thời gian nhất định không? 

Có. Quý vị có thể xem xét tổng số giờ làm việc trong một kỳ 
thanh toán bằng cách vào tùy chọn trình đơn Pay Periods 
(Kỳ Thanh Toán) trong ứng dụng Time4Care™ (hãy tham 
khảo Hướng Dẫn Nhanh về Time4Care để biết chi tiết). Quý 
vị cũng có thể xem xét những giờ đã làm việc bằng cách vào 
cổng thông tin web IPOne. 

Tôi có thể tùy chỉnh ứng dụng không? 
Không, thiết lập của ứng dụng Time4Care™ được quyết 
định theo các nhu cầu chương trình của DSHS và tương tự 
cho tất cả các nhà cung cấp. 

Tôi sẽ vẫn có thể nộp bảng chấm công bằng giấy 
sau khi có ứng dụng di động Time4Care™ không?
Hệ thống thanh toán sẽ không tiếp nhận bảng chấm công 
bằng giấy sau ngày 16 tháng 12 năm 2020 trừ khi quý vị là 
nhà cung cấp được Miễn Trừ do Sống Chung. 

Tại sao tôi không thể nộp bảng chấm công giấy?
Để tuân thủ yêu cầu của liên bang được tham khảo trước 
bên trên trong tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp này, sau ngày 
16 tháng 12 năm 2020, DSHS đã giới thiệu ứng dụng di 
động Time4Care để Nhà Cung Cấp Cá Nhân sử dụng và nộp 
dữ liệu thời gian làm việc để được thanh toán. Ứng dụng 
Time4Care™ rất thân thiện với người dùng và có nhiều hỗ 
trợ giúp ích cho việc chuyển tiếp này. Trang Hướng Dẫn 
PPL IPOne trên https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content có bảng Tham Khảo Nhanh và video 
hướng dẫn để giúp quý vị tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng. 
Quý vị cũng có thể gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 
để được xếp lịch tham gia hướng dẫn trực tiếp cá nhân. 

Nếu quý vị sống cùng nhà với khách hàng của mình, quý vị 
không cần nộp thời gian thông qua ứng dụng Time4Care™ 
tuân thủ EVV. Quý vị có thể nêu rõ Live-In Exemption (LIE, 
Miễn Trừ do Sống Chung) trong hồ sơ nhà cung cấp của mình 
trên IPOne. Việc miễn trừ này có nghĩa là quý vị sẽ không phải 
sử dụng ứng dụng EVV (“ứng dụng”) để ghi lại giờ đến và giờ 
đi cho từng ca làm việc. Thay vì vậy, quý vị có thể tiếp tục nộp 
bảng chấm công trong IPOne cho các giờ làm việc trong mỗi 
kỳ thanh toán. Để hội đủ điều kiện là LIE, quý vị và khách hàng 
của mình phải sống trong cùng một ngôi nhà. Quý vị hoặc 
khách hàng của quý vị không được sống trong từng ngôi nhà 
riêng biệt. Quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách 
Hàng IPOne để được hỗ trợ về cách thông báo cho IPOne biết 
rằng quý vị sống cùng với khách hàng của mình. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cần nộp số giờ mình đã 
làm việc trước ngày 16 tháng 12 năm 2020 mà 
tôi chưa bao giờ khai báo?
Nếu quý vị là Nhà Cung Cấp được Miễn Trừ do Sống Chung, 
quý vị vẫn có thể nộp bảng chấm công qua cổng thông tin 
IPOne cho các kỳ thanh toán trước đó, hoặc quý vị có thể 
gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng IPOne, họ sẽ hỗ trợ 
quý vị nộp bảng chấm công. 

Nếu quý vị không phải là nhà cung cấp được Miễn Trừ do 
Sống Chung, vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách 
Hàng IPOne để được hỗ trợ nộp bảng chấm công cho kỳ 
thanh toán trước đó. 
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Vì nhiều lý do khác nhau, tôi muốn nộp bảng chấm 
công giấy hơn. Quý vị có thể giúp tôi điều đó không?
Sau ngày 16 tháng 12 năm 2020, trừ khi quý vị sống cùng 
với khách hàng của mình và đã nêu rõ trong hồ sơ IPOne 
rằng quý vị là nhà cung cấp được Miễn Trừ do Sống Chung, 
quý vị sẽ không thể nộp bảng chấm công giấy. Quý vị sẽ cần 
sử dụng ứng dụng Time4Care để nộp số giờ đã chăm sóc 
khách hàng của mình. 

Ứng dụng Time4Care™ rất thân thiện với người dùng 
và có nhiều hỗ trợ giúp ích cho việc chuyển tiếp này. 
Trang Hướng Dẫn PPL IPOne trên https://www.
publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content có 
bảng Tham Khảo Nhanh và video hướng dẫn để giúp quý vị 
tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng. Quý vị cũng có thể gọi đến 
Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng để được xếp lịch tham gia 
hướng dẫn trực tiếp cá nhân. Chúng tôi cung cấp tùy chọn 
sử dụng hệ thống điện thoại (IVR) cho phép quý vị gọi điện 
yêu cầu và nộp số giờ làm việc như là một tùy chọn thứ hai.

Nếu tôi nộp bảng chấm công giấy cho kỳ thanh 
toán sau ngày 16 tháng 12 năm 2020, điều gì sẽ 
xảy ra? 
Sau ngày 16 tháng 12 năm 2020, hệ thống sẽ không thể xử 
lý bảng chấm công giấy trừ khi quý vị là nhà cung cấp được 
Miễn Trừ do Sống Chung. Bảng chấm công của quý vị sẽ 
không xuất hiện trong hồ sơ của quý vị và quý vị sẽ nhận 
được một cuộc gọi tự động Blaze thông báo rằng quý vị cần 
nộp dữ liệu ca làm việc của mình thông qua ứng dụng, trung 
tâm dịch vụ khách hàng hoặc qua điện thoại. Vui lòng liên hệ 
trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ. Một nhân viên 
có thể xác định vị trí bảng chấm công của quý vị và giúp quý 
vị thực hiện các bước tiếp theo để nộp bảng chấm công và 
đảm bảo rằng quý vị được trả tiền cho số giờ đã làm việc. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên điện thoại thông 
minh hoặc điện thoại hết pin? 
Nếu quý vị không thể ghi lại giờ đến hoặc giờ đi vì quý vị 
quên hoặc để lạc điện thoại của mình, hoặc điện thoại hết 
pin, quý vị có thể tạo mục nhập thủ công cho ca làm việc đã 
qua, bằng ứng dụng Time4Care™ hoặc cổng thông tin web 
IPOne. Điều này chỉ nên được sử dụng như là trường hợp 
ngoại lệ. Việc nhập dữ liệu ca làm việc thủ công sẽ được 
báo cáo là không tuân thủ EVV và được DSHS theo dõi. Nếu 
điện thoại của quý vị hết pin trong khi làm việc, đồng hồ sẽ 
vẫn chạy cho đến khi quý vị ghi lại giờ đi. Sau đó, quý vị phải 
nhập thủ công giờ kết thúc chính xác ca làm việc của mình. 
Đối với bất kỳ mục nhập thủ công nào, luôn ghi nhớ ngày 
đến hạn nộp bảng chấm công thông thường để tránh bị 
chậm trễ thanh toán.

Tôi có bị mất tiền để sử dụng hệ thống này 
không? 
Không. Hệ thống EVV hoặc ứng dụng Time4Care™ được sử 
dụng miễn phí. 

Time4Care™ sử dụng bao nhiêu dữ liệu internet 
trong điện thoại thông minh của tôi? 
Nếu kết nối WIFI, ứng dụng không sử dụng bất kỳ gói dữ liệu 
internet nào. Nếu không kết nối WIFI và kết nối với mạng dịch 
vụ của quý vị, thì dung lượng dữ liệu sử dụng rất nhỏ - chỉ như 
dung lượng dữ liệu thường được sử dụng để xem trang web.

Điều gì xảy ra nếu tôi quên bật dịch vụ định vị 
trong điện thoại của tôi? Tôi vẫn có thể ghi lại 
giờ đến/giờ đi không? 
Nếu không bật dịch vụ định vị, quý vị sẽ không thể ghi lại 
giờ đến hoặc giờ đi. Quý vị sẽ nhìn thấy thông điệp thông 
báo quý vị cần bật dịch vụ định vị cho mục nhập này. Nếu 
điều này xảy ra, hãy bật dịch vụ định vị trong cài đặt thiết bị 
của quý vị. Sau đó quý vị có thể ghi lại giờ đến hoặc giờ đi 
trong ứng dụng. 

Tôi có thể tắt dịch vụ định vị trong khi làm việc 
sau đó bật lại để ghi lại giờ đi không? 
Có. Miễn là quý vị bật dịch vụ định vị khi quý vị ghi lại giờ 
đến và giờ đi, hệ thống sẽ ghi chép dữ liệu ca làm việc của 
quý vị theo yêu cầu EVV. 

Dữ liệu cá nhân của tôi có được an toàn trong 
ứng dụng của quý vị không? 
Có. Chúng tôi rất coi trọng an ninh dữ liệu của quý vị. Dữ liệu 
của quý vị luôn được gửi đi bằng thuật toán 256-bit AES – đây 
là kỹ thuật an ninh giao tiếp tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi 
không bao giờ chia sẻ thông tin của quý vị với các bên thứ ba. 

Máy tính bảng của tôi có Wi-Fi nhưng không có 
dịch vụ di động. Tôi có thể sử dụng nó cho ứng 
dụng Time4Care™ không? 
Nếu máy tính bảng có bật GPS, thì có thể sử dụng để ghi lại 
giờ đến và giờ đi trong ứng dụng Time4Care™. 

Tôi có thể sử dụng cổng thông tin web để ghi lại 
giờ đến và giờ đi không? 
Xác Minh Thăm Khám Điện Tử (EVV) yêu cầu sử dụng điện 
thoại thông minh hoặc máy tính bảng có trang bị GPS 
để ghi lại giờ đến và giờ đi với ứng dụng Time4Care™. 
Nhà Cung Cấp Cá Nhân cần tải về và sử dụng ứng dụng 
Time4Care™ sau ngày 16 tháng 12 năm 2020.

Có thể có trường hợp ngoại lệ là sử dụng hệ thống yêu cầu 
hỗ trợ từ điện thoại bàn của Khách Hàng để xác minh dịch 
vụ. Vui lòng vào trang hướng dẫn của chúng tôi và tìm kiếm 
tờ thông tin ‘IVR Quick Reference’ (Tham Khảo Nhanh IVR). 
Mục này nằm trong phần hướng dẫn EVV. 

Có thể ghi chép một ca làm việc như là mục nhập thủ công 
cho ca làm việc trước đó. Điều này chỉ nên được sử dụng 
như là trường hợp ngoại lệ. Việc nhập dữ liệu ca làm việc 
thủ công sẽ được báo cáo là không tuân thủ EVV và được 
DSHS theo dõi. Đối với bất kỳ mục nhập thủ công nào, luôn 
ghi nhớ ngày đến hạn nộp bảng chấm công thông thường 
để tránh bị chậm trễ thanh toán.
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TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM Ở ĐÂU? 
Hướng dẫn và video hướng dẫn có trên trang web WA IPOne tại địa chỉ https://www.
publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content - Nhấp vào phần Hướng Dẫn.
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Nếu điện thoại bàn được sử dụng hầu hết thời 
gian, thì có thể sử dụng ứng dụng khi đi ra ngoài 
đến cuộc hẹn trong ngày không? 
Chúng tôi ghi nhận rằng nhà cung cấp và khách hàng có 
thể đi đến nhiều nơi khác nhau trong cộng đồng trong suốt 
ca làm việc của quý vị. Các IP được yêu cầu sử dụng ứng 
dụng Time4Care™ để ghi lại giờ đến và giờ đi cho dù xảy ra 
ở những địa điểm khác nhau. Không nên xem việc sử dụng 
điện thoại bàn cho các mục nhập EVV là biện pháp chính để 
nộp dữ liệu thời gian làm việc. Với ứng dụng được cài đặt 
trong thiết bị của quý vị, quý vị không cần điện thoại bàn để 
nộp dữ liệu ca làm việc của mình.

Nếu nhà cung cấp không biết họ sẽ cung cấp dịch 
vụ nào khi họ ghi lại giờ đến, hoặc nếu họ làm 
một phần trong ca làm việc theo một mã dịch vụ, 
sau đó chuyển sang mã dịch vụ thứ hai thì sao? 
Khi bắt đầu ca làm việc với ứng dụng Time4Care™, quý vị 
phải xác định dịch vụ đang được cung cấp, ví dụ: “Personal 
Care Services - T1019” (Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân - T1019). 
Nhà cung cấp nên tham khảo với khách hàng để xác định 
dịch vụ sẽ được cung cấp trước khi bắt đầu ca làm việc nếu 
quý vị được phép cung cấp nhiều loại dịch vụ. Nếu trong 
một ca làm việc có hai dịch vụ khác nhau sẽ được cung cấp 
(ví dụ như Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân theo T1019 và Dịch 
Vụ Chăm Sóc Cuối Đời theo T1005), quý vị cần ghi lại giờ đi, 
sau đó ghi lại giờ đến một lần nữa theo mã dịch vụ khác. 

Điều gì sẽ xảy ra khi có nhiều người chăm sóc 
trùng lặp? 
Mặc dù Nhà Cung Cấp mỗi lần chỉ có thể làm việc cho 
một Khách Hàng, nhưng thỉnh thoảng Khách Hàng có thể 
có nhiều Nhà Cung Cấp Cá Nhân được xếp lịch. Mỗi nhà 
cung cấp sẽ nhập ca làm việc của mình vào ứng dụng 
Time4Care™.

Nếu ca làm việc của tôi bắt đầu từ 10 giờ sáng 
đến 4 giờ chiều, điều gì xảy ra nếu tôi ghi lại giờ 
đến lúc 9 giờ 50 phút sáng, hoặc ghi lại giờ đi lúc 
4 giờ 10 phút chiều? 
Sử dụng ứng dụng Time4Care™ để ghi lại giờ đến khi quý 
vị bắt đầu làm việc và ghi lại giờ đi khi quý vị kết thúc công 
việc. Không cần khớp chính xác từng phút với ca làm việc 
theo kế hoạch. Đảm bảo quý vị giao tiếp với Khách Hàng 
và/hoặc Cán Bộ Quản Lý Trường Hợp của khách hàng về 
kế hoạch làm việc của quý vị. Một lần nữa, hệ thống không 
yêu cầu quý vị ghi lại giờ đến hoặc giờ đi một cách chính 
xác. Ứng dụng Time4Care™ sẽ theo dõi từng phút mà quý vị 
làm việc trong ca của mình và xử lý thanh toán theo sự cho 
phép hiện tại của quý vị cũng như theo quy tắc của chương 
trình DSHS. 

Xin lưu ý rằng nếu quý vị làm quá số giờ cho ca làm việc 
theo kế hoạch trong ứng dụng Time4Care™, thì ứng dụng 
sẽ tính theo toàn bộ số giờ được cho phép của quý vị. Ví dụ 
như nếu quý vị được xếp lịch làm việc một ca 6 tiếng từ 10 
giờ sáng đến 4 giờ chiều nhưng quý vị không ghi lại giờ đi 
trong ứng dụng Time4Care™ cho đến 4 giờ 10 phút chiều; 
quý vị sẽ sử dụng 6 giờ và 10 phút trong số giờ được phép 
của mình. Quý vị vẫn chịu trách nhiệm quản lý thời gian của 
mình. Quý vị không được làm việc nhiều hơn số giờ được 
phép hoặc vượt quá giới hạn tuần làm việc của mình. 


