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UCách Thức để Tạo một Tài Khoản Người Dùng IPOne 
 

IPOne là một trang web an toàn, có thể truy cập chỉ dành cho những người dùng nào 
có dữ liệu trong hệ thống.  Chỉ có những người dùng được cho phép là có thể xem 
thông tin hạn chế dựa trên vai trò người dùng của họ.  Tất cả người dùng phải có một 
tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập.   
 
Vào trực tuyến 3TUwww.ipone.orgU3T và nhấp vào đường dẫn Login dành cho cổng thông tin 
trang web BetterOnline IPOne. 
 

 
 
Chọn Sign Up. 
 

 
 

http://www.ipone.org/
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Việc này sẽ mang quý vị đến trang New User Registration. Chọn Washington từ các 
tùy chọn thả xuống. 
 

 
 
Chọn IPOne là trình đơn thả xuống của Program và vai trò thả xuống sẽ hiển thị 
Provider dành cho Role của quý vị.  Sau đó nhấp Next. 
 

 
 
Xác nhận quý vị là ai bằng cách nhập chứng 
thư của quý vị.  Các trường bắt buộc là: 

• ProviderOne ID (trường này có thể 
được tìm thấy trong Gói Chào Đón của 
quý vị),  

• Last Name (Họ) của quý vị, và  
• Social Security Number (Số An Sinh 

Xã Hội) của quý vị.   
 

 

Khi mà quý vị đã thiết lập 
tên người dùng và mật 
khẩu của quý vị, quý vị sẽ 
có tất cả các phúc lợi  
IPOne hiện có cho quý vị! 
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Hoàn tất UUser InformationU (Thông Tin Người Dùng) của quý vị:   
 

 
 
 
 
 
 
 

• UFirst NameU và ULast NameU – Nhập Tên và Họ hợp pháp của quý vị. 
 

• UUsernameU – Chọn một ID mà dễ nhớ.  Ví dụ: chữ đầu của tên quý vị và họ đầy đủ của 
quý vị, tiếp theo là con số ưa thích của quý vị.  Nếu quý vị nhận được một thông báo nói 
rõ tên người dùng mà quý vị yêu cầu đã hiện hữu, hãy chọn tên người dùng khác.   

 
• UEmail Address U – Nhập một địa chỉ email để quý vị có thể nhận được các thông báo 

IPOne bằng email.  
 

• UPasswordU – Nhập một mật khẩu. Mật khẩu sẽ cần ít nhất là 8 ký tự, hãy dùng ít nhất 
một con số, một kiểu vừa có chữ vừa có số, một ký tự đặc biệt ( @#$.+_* ) và ít nhất 
một chữ hoa và một chữ thường. 
 

• UConfirm PasswordU – Gõ lại cùng một mật khẩu để xác nhận mật khẩu. 

Nhập SSN của quý vị không 
có dấu cách hoặc gạch 
ngang: Ví dụ: 123456789 

Nếu quý vị đã từng cần thay đổi tên người dùng 
và mật khẩu của quý vị, các câu hỏi này sẽ cung 

cấp một lớp an toàn để bảo vệ quyền riêng tư 
của quý vị. Chỉ có QUÝ VỊ mới có thể thay đổi 

thông tin đăng ký người dùng của quý vị. 
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• UNotes U – Đây không phải là một trường bắt buộc. 

 
• USecurity QuestionsU – Chọn 3 câu hỏi an toàn từ các trình đơn thả xuống và nhập các 

câu trả lời (mà quý vị sẽ nhớ!) trong các trường dữ liệu ở bên phải của mỗi câu hỏi. 
 
*Bảo đảm thông tin của quý vị đúng!  Nhấp vào nút Submit. Quý vị sẽ nhận được một thông 
báo mà quý vị đã thiết lập thành công việc đăng ký của quý vị để sử dụng IPOne.  Đăng nhập 
với tên người dùng và mật khẩu của quý vị và bắt đầu sử dụng IPOne ngay lập tức.  
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UCách Thức để Gởi Bảng Chấm Công Của Tôi 
 
Xin chúc mừng quý vị đã gởi trực tuyến bảng chấm công của mình!  

Việc sử dụng IPOne để gởi trực tuyến các bảng chấm công của quý vị (một e-
timesheet) xác nhận cho quý vị rằng timesheet is correct ngay khi đã gởi và quý vị sẽ 

get paid đúng lúc về thời gian mà quý vị đã báo cáo.   

Quý vị có thể sử dụng một máy tính, máy tính xách 
tay, máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh có 
kết nối internet để đăng nhập vào cổng thông tin 
IPOne.   

 

 

 

UNhập E-Timesheets 
 

• Đăng nhập vào IPOne với tên người dùng và mật khẩu quý vị đã tạo. Thực hiện 
theo các bước dưới đây để hoàn tất một bảng chấm công điện tử.  

 
• Nhấp vào tab Timesheets. 

 
• Nhấp Create Timesheet để nhập một bảng chấm công mới. 

 

 
 

• Nếu quý vị làm việc từ hai sở làm trở lên, một danh sách của tất cả thân chủ mà 
quý vị cung cấp dịch vụ sẽ xuất hiện. Chọn thân chủ đối với bảng chấm công mà 
quý vị sẽ gởi. 
 

• Nhấp vào đường dẫn Create Timesheet dành cho thân chủ mà quý vị sẽ gởi lên 
thời gian đã làm việc.  
 

 
 

• Nhấp vào hình lịch để chọn ngày đầu tiên mà quý vị muốn gởi thời gian. 

 

Nếu quý vị cung cấp 
các dịch vụ từ hai 

thân chủ trở lên, tất 
cả thân chủ đó sẽ 
được liệt kê ở đây  
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• Sau khi chọn ngày bắt đầu của quý vị, một bảng chấm công trống sẽ xuất hiện 
toàn bộ kỳ lương.  

 

 
 

• Chọn dịch vụ mà quý vị đã cung cấp. 
 

Nếu quý vị đã cung cấp một dịch vụ chỉ trong kỳ lương này, hãy chọn 
Service trong trình đơn thả xuống ở phía trên đầu trang nơi chọn Select a 

Nếu quý vị chọn ngày 
sai ở bước này, quý vị 
có thể điều chỉnh ngày 
đúng bằng cách nhấp 
vào biểu tượng lịch ở 
đây và chọn một ngày 

mới.  

Lịch bật ra giống 
như hình này. 
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common service. Quý vị sẽ tìm thấy các mã dịch vụ và mô tả được Nhân 
Viên Quản Lý Hồ Sơ của quý vị cho phép.  Việc này sẽ chiếm giữ trước 
tất cả các ngày trong bảng chấm công dành cho quý vị có mã dịch vụ này. 
 

o Nếu quý vị đã cung cấp từ hai dịch vụ trở lên trong kỳ này, hãy chọn dịch 
vụ cho mỗi dòng/ngày đã làm việc. 

 
 

 
 

 
 

• Xác định dòng cho ngày đầu tiên mà quý vị đã cung cấp dịch vụ. Nếu liệt kê các 
nhiệm vụ bắt buộc đối với mã dịch vụ đã chọn, nút Tasks sát bên dịch vụ sẽ có 
thể nhấp được và bắt buộc. Nhấp vào nút dành cho trình đơn bật lên của các 
dịch vụ để chọn.  Đánh dấu các nhiệm vụ đã thực hiện trong ca này.  Nhấp OK 
khi hoàn tất. 

 

 
 

• Nếu nút Tasks có màu xám và không thể nhấp vào được, quý vị không cần đánh 
dấu các nhiệm vụ đó.  

 

Nếu quý vị sử dụng tùy chọn 
thả xuống ở đầu trang, dịch 
vụ mà quý vị chọn sẽ xuất 

hiện thông qua toàn bộ bảng 
chấm công. 

Nếu quý vị sử dụng trình 
đơn dịch vụ thả xuống 
trong bảng chấm công, 
mỗi dòng có thể là một 
loại dịch vụ khác nhau.  
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• Chọn thời lượng gia tăng về giờ và 15 phút của thời gian đã làm việc bằng cách 
sử dụng trình đơn thả xuống dưới Hours Worked.  Ví dụ: nếu quý vị đã làm việc 
2 giờ và 15 phút thì quý vị sẽ chọn 2 giờ trong trình đơn thả xuống thứ nhất và 
15 phút trong trình đơn thả xuống thứ hai. 
 

o Lưu ý: Nếu quý vị đã chọn một dịch vụ chung để ở mỗi dòng có mã dịch 
vụ, cho bất kỳ ngày nào mà quý vị đã không làm việc, nhập 0 giờ. 

 

 
 

• Nếu quý vị đã cung cấp từ hai dịch vụ trở lên trong một ngày, nhấp vào nút Add 
a Service và một dòng khác sẽ xuất hiện ở dưới một dòng mà quý vị đã tạo cho 
cùng một ngày.  Nhập dịch vụ khác mà quý vị đã cung cấp trong dòng thứ hai, và 
chắc chắn rằng quý vị tách rời số giờ đã làm việc cho mỗi dịch vụ. 

 

 
 

 
 

• Nếu quý vị làm việc cùng một thời gian và công việc vào nhiều ngày trong một kỳ 
lương, IPOne sẽ tạo các bảng chấm công điện tử dễ dàng hơn bằng cách cho 
quý vị sao chép và dán. 

 
o Nhập một dòng vào trong bảng chấm công của quý vị và nhấp nút Copy. 

 

 
 

2 Dòng 

1 Dòng 
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o Tìm kiếm (các) ngày đã làm việc mà quý vị đã cung cấp cùng các dịch vụ 
và số giờ, và nhấp vào Paste.  Trong ví dụ này, một bản sao của dòng 
Thứ Bảy được dán vào Thứ Hai. 

 

 
 
UPhương Tiện Đi Lại 
 
Nếu quý vị đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và cũng cung cấp phương tiện đi lại 
vào ngày đó, quý vị nên thêm tổng số dặm đã đi vào bảng chấm công của quý vị. 
 

• Nhấp vào trường được gọi là Additional Service và chọn dịch vụ để thêm tổng 
số dặm đã đi (S0215-U1). 

 
• Trong trường kế tiếp được gọi là Miles, nhập số dặm đi lại mà quý vị đã cung 

cấp.  Lưu ý: quý vị chỉ có thể gởi khoản bồi hoàn số dặm đã đi nếu dịch vụ chăm 
sóc cá nhân đã được cung cấp trong cùng một ngày. 

 

 
 
Khi các dịch vụ di chuyển của Medicaid hoặc cộng đồng khác không đáp ứng các nhu 
cầu thẩm định của thân chủ, và quý vị đã cung cấp phương tiện đi lại đến hoặc giữa 
các dịch vụ bãi miễn, quý vị nên thêm số dặm đã đi vào bảng chấm công của quý vị. 
 

• Thực hiện theo các bước liền trước đã được mô tả để hoàn tất một bảng chấm 
công điện tử và chọn S0215-U2 từ Dịch Vụ trong trình đơn thả xuống. 

 
Trong trường kế tiếp được gọi là Miles, nhập số dặm đi lại mà quý vị đã cung cấp. 
 
UGởi Các Bảng Chấm Công Điện Tử Của Quý Vị 
 
Ngay khi quý vị đã điền đầy đủ vào bản chấm công của quý vị, nhấp nút Next ở phía 
dưới màn hình. 
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Vào lúc này, IPOne sẽ cho quý vị biết nếu có bất kỳ lỗi nào trong bảng chấm công của 
quý vị.  Việc này cho phép quý vị sửa chữa ngay lập tức và gởi lại bảng chấm 
công của quý vị, và tránh chậm trễ trong việc nhận lương! 
 
Nếu có một lỗi trong bảng chấm công của quý vị, nó sẽ xuất hiện màu đỏ ở đầu trang, 
và cũng sát bên dòng tìm thấy lỗi này. 
 

 
 

 
 
Ngay khi lỗi được sửa, nhấp vào nút “Next” ở cuối màn hình.  Nếu quý vị gặp sự cố khi 
sửa lỗi, xin gọi cho Trung Tâm Gọi IPOne. 
 
Nếu toàn bộ bảng chấm công đúng, IPOne sẽ đưa quý vị đến trang Confirm 
Timesheet.   
 
Từ trang xác nhận này, quý vị có các tùy chọn sau đây: 
 

• Edit (Hiệu Chỉnh) – Nếu quý vị muốn thay đổi bảng chấm công của quý vị, việc 
này sẽ mang quý vị trở lại trang Create Timesheet.  

 
• Save My Work (Lưu Công Việc Của Tôi) – Nếu quý vị không sẵn sàng gởi 

bảng chấm công này để tiến hành việc chi trả nhưng muốn lưu thông tin mà quý 
vị đã nhập.  Để tìm thấy các bảng chấm công đã lưu vào thời gian sau đó, quý vị 
có thể tìm các bảng này trong Timesheet Search.  

 
• Submit (Gởi) – Để gởi bảng chấm công của quý vị nhằm tiến hành việc chi trả 

lương.  Lưu ý: quý vị phải đồng ý và đánh dấu vào báo cáo trên đây để gởi.  
Đừng nhấp gởi cho đến khi bảng chấm công của quý vị hoàn tất.  Ngay khi đã 
gởi, quý vị không còn có thể hiệu chỉnh bảng chấm công của quý vị nữa. 

 
• Print Timesheet (In Bảng Chấm Công) – Cho phép quý vị in bảng chấm công 

để lưu hồ sơ của quý vị. 
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Ngay khi quý vị nhấp Submit và bảng chấm công điện tử của quý vị đã được gởi 
thành công, quý vị sẽ thấy xác nhận của IPOne về việc nhận được bảng chấm công 
điện tử của quý vị. 
 

 
 
UTạo và Sử Dụng Các Mẫu Chấm Công 
 
Nếu quý vị làm việc theo số ngày thông thường đã sắp xếp mà hiếm khi thay đổi, quý vị 
có thể nhập Bảng Chấm Công Điện Tử của quý vị nhanh chóng bằng cách tạo một Mẫu 
Chấm Công.  Đây là một tùy chọn trong IPOne để trợ giúp IPs với một tuần làm 
việc bình thường đã sắp xếp để lưu trữ thậm chí nhiều thời gian hơn khi gởi các 
bảng chấm công điện tử. 
 

• Trong trang Create Timesheet, thay vì nhập một bảng chấm công, hãy nhấp vào 
Manage Templates. 

 

 
 

• Nhấp Tạo Mẫu Mới 
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• Tìm kiếm Thân Chủ mà quý vị làm việc cho họ quý vị đang thiết lập Mẫu Chấm 

Công này.  Nhấp vào đường dẫn Create Timesheet Template sát bên tên của 
họ. 

 

 
 

• Trong trang Submit Timesheet Template, hãy nhập ca làm việc thông thường đã 
sắp xếp đối với sở làm đó. 

 
• Nhập một Template Name ở cuối trang nhằm nêu rõ mẫu này để mà quý vị có 

thể dễ dàng nhận biết nó mỗi lần quý vị gởi bảng chấm công điện tử của quý vị. 
 

• Nhấp Next khi quý vị đã nhập các chi tiết của tuần làm việc thường xuyên đã 
sắp xếp của quý vị. 
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• Quý vị sẽ nhìn thấy một trang Confirm Timesheet Temple xuất hiện.  Xem lại 

thông tin mà quý vị đã nhập, và nhấp Submit nếu đúng.  Đây sẽ là một mẫu mà 
bây giờ quý vị có thể sử dụng chuyển tiếp để nhập các bảng chấm công điện tử. 

 

 
 

• Sử dụng mẫu chấm công để chuyển tiếp khi gởi thời gian của quý vị.  Ngay khi 
quý vị bắt đầu tạo một bảng chấm công cho kỳ mới, thay vì nhập mỗi ngày, đơn 
giản là chọn mẫu của quý vị từ trình đơn thả xuống Load Template ở đầu mỗi 
bảng chấm công điện tử. 

 

 
 

• Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian và dịch vụ mà quý vị đã cung cấp, quý vị 
có thể thay đổi bảng chấm công của quý vị một cách đơn giản sau khi tải mẫu 
này, và gởi khi quý vị đã sẵn sàng.  

 
UCách Thức để Kê Khai Paid Time Off (PTO - Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương)  
 

• Đăng nhập vào IPOne với tên người dùng và mật khẩu quý vị đã tạo. 
 

• Nhấp vào đường dẫn PTO Hours để đến trang mà quý vị có thể nhìn thấy và 
nhập số giờ PTO mà quý vị muốn kê khai 
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• Trên màn hình được minh họa dưới đây:  
 

o Xem xét số giờ PTO quý vị hiện có để kê khai.  
 

o Sử dụng mũi tên của trình đơn thả xuống để xem và chọn số giờ và phút 
PTO mà quý vị muốn kê khai.  Số phút sẽ hiển thị trong thời lượng gia 
tăng 15 phút.  
 

o Nhấp vào nút Save.   
 
Số giờ PTO của quý vị sẽ được chi trả vào kỳ lương kế tiếp đã sắp xếp.  
 

• Phần cuối màn hình cho phép quý vị:  
 

o Xem một bảng tóm tắt số giờ PTO mà quý vị chỉ gởi và số giờ PTO còn lại 
vẫn hiện có 
 

o Một bảng tóm tắt hàng năm về tổng số giờ PTO quý vị đã gởi trong năm 
dương lịch.  
 

o Nhấp vào nút History để xem một danh sách kê khai Giờ PTO của quý vị 
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UCách Thức để Gởi một Bảng Chấm Công Bằng Cách Dùng 
một Ứng Dụng Di Động 

 
Sử dụng điện thoại thông minh của quý vị và bắt đầu được chi trả dễ dàng hơn với Ứng 
Dụng IPOne App!  Ứng Dụng Di Động chỉ được dùng để gởi bảng chấm công.  Để cập 
nhật thông tin cá nhân của quý vị, hãy xem các khoản chi trả, và xem thông tin cho phép, 
đăng nhập vào IPOne bằng cách sử dụng trình duyệt của quý vị trên một máy tính hoặc 
máy tính bảng. 
 

• Đi đến cửa hàng ứng dụng Điện Thoại của quý vị để tải xuống IPOne PPL với bất 
kỳ mục nào sau đây: 

 
Điện Thoại iPhone:    Điện Thoại Android: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điện Thoại Windows:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ngay khi quý vị đã nhập IPOne PPL trong mục tìm kiếm ứng dụng của điện thoại 
thông minh của quý vị, đây là biểu tượng của ứng dụng đúng để tải xuống: 

 

 
 

• Ngay khi ứng dụng được tải xuống điện thoại của quý vị, quý vị sẽ được hướng 
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dẫn thẳng vào màn hình Login (Đăng Nhập). Nhập Username (Tên Người 
Dùng) và Password (Mật Khẩu) của quý vị mà quý vị đã tạo khi quý vị đăng ký 
với IPOne trực tuyến (bằng cách sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc máy tính 
bảng của quý vị).  Lưu ý: Để dùng ứng dụng di động, quý vị phải đăng ký trực 
tuyến trong cổng thông tin của nhà cung cấp và tạo một ID người dùng và 
mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng. 

 
 

 
 

• Màn hình kế tiếp của quý vị sẽ mang đến cho quý vị hai tùy chọn mà quý vị hiện có 
để Enter Time in a Timesheet (Nhập Thời Gian vào một Bảng Chấm Công) hoặc 
để Take Paid Time Off (Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương). Để nhập thời gian của 
quý vị vào một bảng chấm công chọn tùy chọn thứ nhất như hình minh họa. 
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• Các thân chủ mà quý vị làm việc sẽ được hiển thị trên màn hình.  Nếu quý vị làm 
việc từ hai thân chủ trở lên, quý vị sẽ có thể chọn thân chủ mà quý vị sẽ nhập thời 
gian. 

 

 
 

 
• Di chuyển các mũi tên trái và phải để chọn tháng đúng. Sau đó chọn Add 

Timesheet sát bên kỳ lương đã làm việc.  
 

 
 
  

Di chuyển mũi 
tên này để chọn 
các tháng trước 

Tháng Chín 

Di chuyển mũi 
tên này để chọn 

các tháng sau 
Tháng Chín 
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• Chọn Add Entry sát bên ngày đã làm việc. 
 

 
 

• Chọn Service Type.  
 

 
 

• Nhập thời gian mà quý vị đã làm việc bằng cách chọn Hours và Minutes. Chọn số 
giờ trong trình đơn thả xuống thứ nhất và chọn số phút trong trình đơn thả xuống 
thứ hai. Lưu ý số phút được chia cho thời lương gia tăng 15 phút. Chắc chắn phải 
thêm vào để làm tròn lên hoặc xuống gần với thời lượng gia tăng 15 phút. 
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• Nếu quý vị đã cung cấp Personal care services (các dịch vụ chăm sóc Cá Nhân), 

quý vị sẽ được nhắc để nhập vào Tasks mà quý vị đã cung cấp cho thân chủ của 
quý vị. Quý vị có thể chọn tất cả nhiệm vụ trong một lần nhập mà phù hợp với các 
nhiệm vụ quý vị đã cung cấp trong ngày. 
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• Nếu quý vị có Mileage (Số Dặm Đã Đi) để báo cáo cho ngày đó, hãy nhấp vào mũi 
tên hướng xuống về số dặm đã đi và nhập nó như hình minh họa dưới đây. 
 

 
 
 

• Quý vị sẽ nhìn thấy Entry (Mục Nhập) đầy đủ cho ngày đó đã làm việc, và có thể 
xem lại hoặc điều chỉnh trên màn hình này. Nút Cancel (Hủy) sẽ mang quý vị trở lại 
màn hình chính. Nếu mục nhập của quý vị đối với ngày đó đầy đủ, hãy nhấp Add 
Entry. 
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• Khi quý vị đã hoàn tất việc nhập tất cả các ngày đã làm việc trong kỳ lương đó và 
sẵn sàng gởi bảng chấm công của quý vị, sau đó quý vị sẽ nhấp vào Submit 
Timesheet. Đừng gởi bảng chấm công của quý vị trước khi tất cả các ngày dịch vụ 
đã được nhập. 

 

 

 
 
• Quý vị sẽ được cung cấp sự xác nhận trực tiếp mà quý vị đã gởi bảng chấm công 

của quý vị.  
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UCách Thức để Kê Khai PTO bằng Ứng Dụng Di Động 
 

• Đăng nhập vào ứng dụng IPOne. 
 

• Chọn tùy chọn Take Paid Time Off trên màn hình thức nhất. 

 
 
 

• Quý vị sẽ được thấy một trang chia sẻ ngày yêu cầu của quý vị và số giờ PTO hiện 
có của quý vị bằng màu cam.  Quý vị sẽ không thể gởi số giờ PTO nếu quý vị không 
có đủ số giờ PTO trong IPOne 
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• Chọn mũi tên trong trình đơn thả xuống để nhập Hours (Số Giờ) và Minutes (Số 
Phút) của quý vị và nhấp Set. 
 

 
 

• Số giờ và phút sẽ xuất hiện và quý vị có thể nhấn Submit để kê khai số giờ PTO 
của quý vị. 
 

 
 

• Quý vị sẽ nhận được một thông báo rằng yêu cầu PTO của quý vị đã được xác 
nhận.  
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UCách Thức để Gởi một Bảng Chấm Công Giấy  
 
IPOne sẽ gởi cho quý vị các bảng chấm công thân chủ cụ thể trong thư để quý vị sử dụng. Nếu 
quý vị không nhận được các bảng chấm công của quý vị khi quý vị sẵn sàng kê khai, xin liên hệ 
Trung Tâm Gọi IPOne. Xem “Who to Contact” (Ai để Liên Hệ) ở trang cuối của sổ tay này.  
Trước khi gởi bảng chấm công của quý vị, đừng quên xem lại đơn vị kế tiếp trên sổ tay huấn 
luyện này: “How to Avoid Making a Mistake on My Paper Timesheet” (Cách Thức để Tránh Xa 
Việc Gây Ra Lỗi Trên Bảng Chấm Công Giấy Của Tôi) để giảm bớt rủi ro khi gởi bảng chấm 
công có lỗi của quý vị. 
 

Nhắc nhở: Quý vị có thể đến IPOne để gởi bảng chấm công điện tử của quý vị! 
 

U*Mục sau đây gồm từ 1- 5 sẽ được điền vào cho quý vị. Xem lại thông tin để bảo đảm nó 
đúng. 

 
 

UClient NameU: Tên thân chủ mà quý vị đang cung cấp các dịch 
vụ (họ, tên) 

 Ví dụ: UJones, Fred U (đã được điền vào) 

UProvider Name:U Tên QUÝ VỊ – IP đang cung cấp các dịch vụ 
và được trả lương (họ, tên) 

Ví dụ: USmith, JohnU (đã được điền vào) 

UClient IDU: Số Medicaid của thân chủ  

Ví dụ: (đã được điền vào) 
 

UProvider ID:U ID Nhà Cung Cấp IPOne của quý vị  

Ví dụ:  (đã được điền vào) 

UService Code: U Mã mô tả loại dịch vụ mà quý vị được cho phép 
cung cấp cho thân chủ  

Ví dụ:  (đã được điền vào) 

1 

3 

2 

4 

2 

3 

1 

4 

Tất cả 5 trong số các 
trường này đã được điền 
vào cho quý vị trong các 
bảng chấm công giấy của 

quý vị. Nếu không, hãy liên 
hệ với Trung Tâm Gọi 

IPOne để nhận bảng chấm 
công cá nhân của quý vị. 

5 

5 

Jones, Fred Smith, John 

1  2  3   4   5  6  7  8  9  10 11   1  2  3  4   5  6  7   8   9   

T  1  0  1   9  
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UMục sau đây gồm từ 6 – 13 quý vị sẽ cần điền vào. 

 
 

UTimesheet For:U Điền hai ký số của tháng và bốn ký số của năm mà quý vị đã làm việc. 
 

 Ví dụ: Tháng Sáu =                           2015 = 

 
 

UPay Period: U Đây là thời gian mà quý vị được trả lương trên một chi phiếu đơn.  
Đánh dấu vào ô thứ nhất cho kỳ lương thứ 1 HOẶC ô thứ hai cho kỳ lương thứ 2  
của tháng. (Xem Lịch Chi Lương Ở Đây: Link) 
 

 Ví dụ:            Các ngày 01 – 15             Các ngày 16 - 31                                                   
 

 

 

UDay: U Điền vào ngày gồm hai ký số của tháng theo ngày quý vị đã làm việc trong vòng kỳ chi 
lương này. Quý vị có thể sử dụng cùng một bản chấm công cho bất kỳ ngày nào đã làm việc 
trong vòng cùng một kỳ chi lương. 

 Ví dụ:  25 =              
           

UTask Legend & Tasks:U Chú thích nhiệm vụ sẽ nêu bật các hoạt động mà quý vị được cho phép 
để cung cấp cho thân chủ của quý vị. Quý vị phải đặt dấu kiểm dưới mã nhiệm vụ tương ứng 
cho mỗi ngày làm việc mà bảng chấm công của quý vị đang bao gồm. 
 

 Ví dụ:   

  

   NHIỆM VỤ 

                                NGÀY                   1    2    3     4     5    6     7    8     9   10   11  12   13  14  15  16  17 
   

6 

6 

7
 

8 

7 

8 

9 

9 

0 6 2 0 1 5 

 X 

2 5 

X                X 

 

2 5 

Ví dụ: Fred đã đi bộ có trợ 
giúp 15 phút vào ngày này. 
Sau đó trong ngày, John đã 
chở Fred đi 5 dặm để đến 

khám bác sĩ mắt 
 

Ví dụ: John đã 
gởi thời gian 

vào ngày 25; rơi 
trong vòng ô 

16-31 
 

Để ô này trống vì ví dụ là cho ngày 
25 của tháng 

 

 0  6   2   0   1  5   

 x   

 2   5    x    x   
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UHours & Minutes:U Trong ô giờ, nhập số giờ gồm hai ký số đã hoàn tất cho mỗi                    
nhiệm vụ và đánh dấu vào ô cho số phút trong thời lượng gia tăng 15 phút của công việc đã 
thực hiện. 

                                  15      30     45    

Ví dụ:  1 giờ và 15 phút =  

UMileage: U Nhập số dặm đã đi mà quý đã chở thân chủ vào ngày quý vị đã kê khai giờ trong vòng 
3 ô dưới đây.  
Ví dụ:  5 dặm =  
 

UTotal Hours:U 12a) Thêm vào số giờ cùng một lúc trong tất cả ô trên đây và đưa tổng số cho toàn 
bộ kỳ lương vào trong 3 ô thứ nhất.  

12b) Thêm số phút cùng một lúc trong thời lượng gia tăng 15 phút và đưa tổng 
số phút đã làm việc vào 2 ô kế tiếp. 

Ví dụ:  1 giờ và 15 phút =  

UTotal Miles: U Thêm số dặm vào trong tất cả các ô trên đây và đưa tổng số cho toàn bộ kỳ lương 
vào trong 3 ô này.  

Ví dụ:  5 dặm =  

10 

11 

12 

13 

10 
11 

13 12a 

0 1 X   

0 0 5 

0 0 1 1 5 

0 0 0 5 

  0 1       x   0  0  5       

0   0  0  5         0  0  1        1  5      

12b 
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Các bảng chấm công điện tử là một cách đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng hơn để gởi 
thời gian của quý vị. Sử dụng sổ tay hướng dẫn huấn luyện này để đăng ký IPOne và biết được 
cách thức để gởi trực tuyến! 
 
Gởi các bảng chấm công đến: 

Public Partnerships, LLC 
Individual ProviderOne 
PO Box 98698 
Seattle, WA 98198 

 
Fax bảng chấm công của quý vị là nhanh nhất! Bảo đảm tất cả các ô và số được điền vào 
bằng bút mực đậm để máy fax có thể đọc được bản đã quét. 

 

 

Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương (PTO)  
 

• PTO có thể được đánh dấu trong bảng chấm công bằng giấy ở đây: Giống như điền số 
giờ vào bảng chấm công giấy của quý vị:    

            15     30     45 
• Ví dụ: 6 giờ và 15 phút =  

  
0 0 6 

Chữ ký của quý vị sẽ được 
yêu cầu để bảng chấm 

công của quý vị được chi 
trả! 

X 
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UCách Thức để Tránh Xa Việc Gây Ra Lỗi trên  
UBảng Chấm Công Giấy Của Tôi  

 
Nếu quý vị sẽ gởi các bảng chấm công giấy, hãy xem lại nguyên tắc Nên Làm và Không Nên 

Làm dưới đây. 
 

                           UNÊN LÀM U                                                      UKHÔNG NÊN LÀM 

Nên điền vào bảng chấm công cẩn thận và rõ 
ràng. Hãy nhớ rằng máy đang đọc bảng chấm 
công. Viết gọn gàng để máy có thể đọc được 
bảng chấm công của quý vị. 

Không nên gạch chéo bất kỳ thông tin nào. 
Đáng lẽ phải sử dụng một bảng chấm công mới 
và sạch. Nếu máy không thể đọc đúng bảng 
chấm công của quý vị, khoản chi trả của quý vị 
có thể bị chậm trễ.     

 

Nên điền vào tất cả các trường bắt buộc. Quý vị 
sẽ không được chi trả đúng lúc trừ khi tất cả các 
trường đều được hoàn tất.  

 

Không nên gởi bảng chấm công của quý vị qua 
email hoặc fax đến bất kỳ số fax nào khác ngoài 
một số trên bảng chấm công. 

 

Nên dùng các bảng chấm công riêng biệt cho 
mỗi Thân Chủ/Sở Làm của quý vị. Nếu quý vị 
làm việc từ hai Thân Chủ/Sở Làm trở lên, chắc 
chắn quý vị phải sử dụng các bảng chấm công 
riêng biệt cho mỗi nơi. 

 

Không nên sử dụng bút mực màu sáng hoặc 
bút chì điền vào bảng chấm công của quý vị. 
Chỉ sử dụng một bút mực đen.  

 

Nên gởi bảng chấm công của quý vị vào ngày 
sau khi kỳ lương kết thúc để được nhận lương 
đúng lúc. 
Gởi bảng chấm công của quý vị trước ngày 16 
và ngày 1 của mỗi tháng đã làm việc.  

 

Không nên đánh các dấu gạch ngang vào các 
ô trống.  

Nên kiểm tra một nhiệm vụ đối với mỗi mục của 
dòng đã hoàn tất hay chưa. Mỗi ngày đã làm 
việc yêu cầu rằng quý vị kiểm tra (các) nhiệm vụ 
được cho phép mà quý vị đã hoàn tất trong suốt 
thời gian đó. 

Không nên viết thêm các mục nếu không phải 
là các nhiệm vụ được liệt kê trong kế hoạch hổ 
trợ thân chủ của quý vị. Các nhiệm vụ đã phác 
thảo là các nhiệm vụ mà thân chủ của quý vị 
được chấp thuận để nhận. 

Nên sử dụng số ngày trong kỳ lương chi trả. Không nên gởi số ngày dịch vụ sau đó – việc 
chi trả được dựa vào công việc đã hoàn tất. Quý 
vị sẽ không được trả lương cho số ngày sau đó. 

Nên ký tên vào bảng chấm công của quý vị trước 
khi gởi bảng chấm công giấy của mình. 

Không nên chồng chéo các kỳ lương hoặc 
bảng chấm công của quý vị sẽ bị loại bỏ.   

 
Liên hệ với nhóm Trung Tâm Gọi IPOne nếu quý vị cần trợ giúp điền vào bảng chấm công của 

quý vị. 
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Nhắc nhở để kiểm tra lại! 
Quý vị đã có: 

* Bao gồm tất cả số giờ trong kỳ lương đã gởi không? 
* Gởi đúng số giờ đã làm việc không? 
* Ghi nhận số giờ đúng các ngày không? 
* Gởi đúng số dặm quý vị lái không? 
* Gởi số dặm đã lái đúng các ngày không? 
* Kiểm tra đúng các nhiệm vụ đã hoàn tất không? 
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