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 ការណែនាំ 

WASHINGTON | IPONE 

ទាញយក  កម្មវិធី  Time4CareTM  

ចូលទៅ កាន់ បណ្ត ុំកម្មវិធី  (App Store) ទៅទលើ ឧបករណ៍ Android ឬ  iOS  
របស់អ្នក ។ 

ចុចទលើ ពាក្យ Search (សសវែងរក)។

ទៅក្នតង បបអប់សសវែងរក  សូម វាយអក្សរ៖  Time4Care. 

ទាញយក /ដុំទ�ើង កម្មវិធី  Time4Care។ 

ទៅទេល ទាញយក កម្មវិធីទនះ បាន ទ�ើយ ចុច ទលើរូបភាេ កម្មវិធី ទដើម្ ីទបើកដុំទណើរការ  ។  
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កម្មវិធីទ្ទៀងផ្ទ ត់ តាមទូរសេទ ចល័ត  TIME4CARE™
មគ្គទទសក៍សណនាុំ ខ្ីៗ 

ទាញយក  កម្មវិធី 

�តកចូល ឬ ចុះ ទ ្្ម ះ 

បបសនិទបើទោកអ្នកមានគណនីអ្នកទបបើ
បបាសស់បមាប់ចលូទៅកាន់ទគ�ទុំេ័រ 
IPOne រួចទ�ើយ  ទេលទនាះ អ្នក 
បានទបតៀមខ្លួនរួចរាល ់ ទដើម្ ីចាប់ទ្្ើម 
ដុំទណើរការ កម្មវិធី ! បរាន់សត�តកចូល 
ទៅក្នតងកម្មវិធ ីទោយ ទបបើ 
ទ ្្ម ះអ្នកទបបើបបាស ់និង ពាក្យសមាងា ត ់
សដល អ្នកបាន ទបបើបបាស ់រួច ទ�ើយ ។

បបសិនទបើអ្នក មិនមានគណនីទទ 
អ្នកអាច បទងកើត គណនីមួយបាន 
ទោយចុច ពាក្យ

Sign up (ចុះ ទ ្្ម ះ) 
ទៅទលើទុំេ័រ �តក ចូលកម្មវិធី ។

សមនុយ និង លក្ខណៈេិទសស កម្មវិធី

Hours (ចុំនួន ទមាោង) - បគប់បគង ការបញ្ចូល ទមាោង 
បបចាុំថ្ងា  និង បសនថែមចុំនួនទមាោង របស់អ្នក 

Pay Periods (រយៈទេលទូទាត់ បបាក់)   - េិនិត្យ 
ទមើលរាល ់ការបញ្ចូល ទមាោង ទាុំងអស់ សដលបាន 
រួមបញ្ចូលរា្ន ជាបកតមតាម រយៈទេលទូទាត់បបាក ់

Notifications (ការជូនដុំណឹង)  - 
េិនិត្យទមើល សារសុំខាន់ៗ

Saved Entries (រកសាទុកការបញ្ចូល) -  
េិនិត្យ ទមើល ការបញ្ចូល ទមាោង សដល បាន កត់បតា  បបសិនទបើ 
មាន ការ ផ្្ច់   បណ្្ញ ។

More (បសនថែម) - ចូលទៅកាន ់  About Us 
(អុំេី ទយើង) Contact Us  (ទុំនាក់ទុំនង មកកាន់ 
ទយើង)  Touch ID (កម្មវិធីសមា្គ ល់ អត្សញ្ញា ណ ) 
និង  Log Out (ចាកទចញ េីកម្មវិធី )

ចុំណុចសុំខាន់  
អ្នក្្ល់ទសវា ចុះ ទមាោង ចូល និង ទមាោង ទចញ ភ្ាមៗ ទដើម្ីកត់បតា ទេលទវោ 
សដលបានបុំទេញការងារ ។ 

ការបបគល់បកោសតារាងបុំទេញទមាោងការងារសលងចាុំបាច់ទទៀតទ�ើយ។

ទីតាុំងបតចូវបាន ចាប់ យកសតទៅ ទេល ចុះទមាោង ចូល និង ទមាោង ទចញបោុទណ្ណ ះ។ 

ទីតាុំង មិនបតចូវបានតាមោន ទៅអុំ�តង ទេល  ជួបេិទបរាះ  ឬ ទៅទេល ទវោ 
ទ្្សងទទៀត ទនាះទទ។ 
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អ្នក្្ល់ទសវា  | ចុះ ទមាោង ចូល ទដើម្ី កត់បតា ទមាោង របស់អ្នក  

01
ចុច  Add Time (បសនថែមទមាោង ) េី  
ផ្ទ ុំង ទអបកង ់  Hours (ចុំនួន ទមាោង )។

ទបជើសទរើសអតិ្ិជន សដលអ្នក ទធវែើការ 
ជូនទៅអុំ�តងទវនការងារទនាះ ។

02
ចុចទលើបបទេទទសវាកម្ម សដលអ្នក នឹង 
្្ល់ជូន ដល់ បុគ្គលទនះ ។ 

03
ជទបមើសទ្្សងទទៀត ទដើម្ ីកត់បតា  ចុំនួន ទមាោង ៖ បញ្ចូល 
ទមាោង ទោយថដ ។ 

*ទីតាុំង នឹង មិន បតចូវបានបងាហា ញ ឬ ចាប់ យកទនាះទទ  

ចុច  Start Time (ទមាោង ចាប់ទ្្ើ ម ) ទដើម្ ីកត់បតា 
ការជួបេិទបរាះរបស់អ្នក ភ្ាមៗ។

*ទីតាុំង នឹងបតចូវបាន ចាប់ យក ។

04
ចុច End Time (ទមាោង បញ្ប)់ 
ទៅទេល បញ្ប់ ការ ជួបេិទបរាះ ។

05
ចុច Submit (បញ្ចូន ) ទៅទេលអ្នកបានេិនិត្យ 
ទមើលទ�ើងវិញ នូវេ័ត៌មានរបស់អ្នក ។

06
េ័ត៌មានសដលអ្នកបញ្ចូលនឹងបតចូវបានរកសាទុ
កទដើម្ីទូទាត់ជាបបាក់កុំថរ  ទ�ើយនឹង បងាហា ញ 
ទៅទលើ ផ្ទ ុំង ទអបកង ់ Hours 
(ចុំនួនទមាោង) ។   ចុច ចូល  ទដើម្ីទធវែើការសកសបប 
ឬ េិនិត្យ ទមើល ។ 

ចូលទៅកាន់ផ្ទ ុំង  Pay Periods 
(រយៈទេលទូទាត់បបាក ់) ទដើម្ីេិនិត្យទមើល 
តារាងទមាោងការងារសដលអ្នកបានទធវែើ 

*តារាងទេលទវោ  មិនចាុំបាច់បតចូវ បញ្ចូន 
ទទ ។
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លក្ខណៈកម្មវិធី ទ្្សងៗ 
Notifications 
(ការជូនដុំណឹង) 

ចុច 
Notifications 
(ការជូនដុំណឹង) 
ទៅទលើ សមនុយ  
ទរាល ទដើម្ីេិនិត្យ ការ 
ជូនដុំណឹង។

More (បសនថែម) 

ចុចទលើ  Touch ID (កម្មវិធី 
សមា្គ ល់អត្សញ្ញា  ណ ) ទៅទលើ ផ្ទ ុំង  
More (បសនថែម)...ទដើម្ ីអនុញ្ញា ត 
ឬ មិនអនុញ្ញា  ត ឲ្យមានការ �តកចូល  
Touch ID (កម្មវិធីសមា្គ ល់អត ្
សញ្ញា ណ)។ 

Touch ID (កម្មវិធី 
សមា្គ ល់អត្សញ្ញា ណ)  អនុញ្ញា ត 
ឲ្យអ្នក �តកចូល ទោយសុវតថែិភាេ 
ទោយទបបើសា្ន មបមាមថដ របស់អ្នក  
(បបសិនទបើមានទៅទលើ ឧបករណ៍ 
របស់អ្នក )។ 

ចុចពាក្យ More (បសនថែម)... 
ទៅទលើ សមនុយ ទរាល  ទដើម្ីេិនិត្យ 
ទមើលេ័ត៌មានបសនថែម ។ ចុច ទលើ ចុំណុច 
នីមួយៗ ទដើម្ ីេិនិត្យ 
ទមើលទសចក្ីលម្ិត 

អ្នក្្ល់ទសវា  | រយៈទេល ទូទាត់ បបាក់ 
ចុច  សញ្ញា បេលួញទៅសក្រទ ្្ម ះ ទដើម្ីេិនិត្យ 
ទមើល ការបញ្ចូល ទមាោង សបមាប់ សមាជិក 
ទ្្សងទទៀត។

ចុច សញ្ញា  បេលួញ ខាងស្ាុំ ឬ ខាងទ្វែង 
ទៅសក្រកាលបរិទចឆេទ បបតិទិន  ទដើម្ីទបជើសទរើស 
រយៈទេលទូទាត់បបាក់ទ្្សងទទៀត ។ 

ចុច ចូល   ទដើម្ ីេិនិត្យទមើល និង សកសបប។

ទៅទូរសេទ សសវែងរកជុំនួយ 
បបសិនទបើអ្នក បតចូវការជុំនួយ ណ្មួយ  ឬ មាន សុំណួរណ្មួយ ខណៈទេលកុំេុងទបបើបបាស់កម្មវិធ ី
Time4Care សូមទូរសេទ ទៅមជ្ឈមណ្ឌ លទសវាអតិ្ិជន   តាមរយៈទលខ ទូរសេទ ខាងទបកាមទនះ  
សបមាប់តបមចូវ ការភាសាតាមការចង់បានរបស់អ្នក ។   

អារា៉ាប់៖ 1-844-885-6915
សខ្មរ៖ 1-844-240-1524
ចិន កាតាុំង៖ 1-844-240-1525
អង់ទគ្ស ៖ 1-844-240-1526
កូទរ៉ា៖ 1-844-240-1527
ឡាវ៖ 1-844-240-1528
ចិនកុកងឺ៖ 1-844-240-1529
រុស្សី៖ 1-844-240-1530
សុមាោលី៖ 1-844-240-1531
ទអស្បោញ៖ 1-844-240-1532
តាហ្្គ �តក ៖ 1-844-240-1535
អ៊ុយសបកន៖ 1-844-240-1533
ទវៀតណ្ម៖ 1-844-240-1534
សបមាប់ជនេិការ គ្្ង់ និង ទខសាយបតទចៀក  (TTY)៖ TTY 1-800-360-5899

Touch ID (កម្មវិធី សមា្គ ល់ អត្សញ្ញា ណ)


