
ELEKTRONIKONG 
BERIPIKASYON NG 
PAGBISITA (ELECTRONIC 
VISIT VERIFICATION, EVV)  
SA SISTEMA NG 
PAGBABAYAD NG IPONE
Magpapatupad ang Washington ng EVV para sa Mga Indibidwal na 
Provider simula sa Disyembre 16, 2020 gamit ang bagong mobile app 
na tinatawag na Time4Care™. Nangangahulugan ito na isusumite 
ng lahat ng Mga Indibidwal na Provider ang kanilang mga oras na 
nagtrabaho sa bagong paraang ito, para matanggap ang bayad. 

Gayunman, kung isa kang Indibidwal na Provider na nakatira kasama 
ng iyong kliyente, mayroong Eksemsiyon para sa Kasamang Nakatira 
(Live-In Exemption, LIE) na available sa iyo. Ang eksemsiyong ito ay 
nangangahulugang hindi mo kinakailangang gamitin ang Time4Care™ 
mobile application para mag-clock in at mag-clock out para sa iyong mga 
oras na nagtrabaho. Patuloy mong isusumite ang iyong mga timesheet 
kada panahon ng pasahod gamit ang portal ng IPOne.

Para maging kwalipikado para sa eksemsiyong ito, dapat nakatira ka 
kasama ng kliyente kung kanino ka nagbibigay ng mga personal na 
serbisyo sa pangangalaga. Hindi maaaring mayroon kang hiwalay na 
tirahan kung saan ka o ang kliyente nakatira. Kailangan  
mong sabihin sa IPOne na nakatira ka kasama ng iyong kliyente bago 
sumapit ang 12/16/2020 para mailagay ang eksemsiyon sa iyong profile.

Kung hindi mo gagawin ang 
hakbang na aksiyong ito, 
solusyong EVV na ang gagamitin 
mo sa 12/16/2020. Ito ay 
naiibang paraan ng paglalagay 
ng oras kumpara sa ginagamit 
mo. Kung naaangkop ito sa iyo 
at sa iyong kliyente, sundin ang 
mga hakbang na ito: 

Mangyaring bisitahin ang page 
para sa pagsasanay ng PPL IPOne 
sa: www.publicpartnerships.
com/programs/washington/ 
individual-providerone- 
ipone/training/#content 

Mag-click sa flyer ng “Step by 
Step Instructions for Live-in 
Exempt” ("Hakbang-hakbang na 
Tagubilin para sa May Eksemsiyon 
para sa Kasamang Nakatira) para 
ipakita sa iyo ang buong proseso. 

Pagkatapos ay mag-click sa Tell 
Washington IPOne that I 
live with my client (Sabihin sa 
Washington IPOne na nakatira ako 
kasama ng aking kliyente.) Dadalhin 
ka nito sa page para sa pag-log in 
ng Portal ng IPOne. Sundin ang 
mga hakbang na nakasulat sa 
flyer ng instruksyon. Dapat mong 
kumpletuhin ang gawaing ito 
bago sumapit ang Disyembre 
16, 2020.



Para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa 
EVV at Eksemsiyon para 
sa Kasamang Nakatira, 
mangyaring bisitahin ang:
www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/
electronic-visit-verification


