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DSHS តម្រូវ ឲ្យអ្នកផ្តល់សេវា របេ់អ្នក សមបើមរាេ់  Time4Care™ Mobile App (ក្្មវិធីសេលសវលា
ថែទាំតា្ទូរេេ្ទចល័ត) េមរាប់ការសផ្ទៀតផ្្ទ ត់ការជួបេិសមរោះតា្មបេ័ន្ធសអឡិចមតរូនិក (EVV)

សតើ EVV ជាអ្?ី 

EVV គឺជាលក្ខខណ្ឌ តម្រូវ ្ ួយ របេ់េហេ័ន្ធស�ើ្្ីចាប់យកតា្មបេ័ន្ធសអឡិចមតរូនិក នូវ  េរាេភាគ 
ជាក ់លាក់ នន សេវាក្្មថែទា ំតា្ ផ្ទោះ ថ�លផ្តល់ជូន �ល់ អតិែិជន (នានា)  េមរាប់ជា ការសផ្ទៀងផ្្ទ ត ់ថា  
សេវាថែទា ំមតរូវរាន ផ្តល់ ជូន  ។ DSHS នឹងសមបើមរាេ់ក្្មវិធ ី Time4Care™ េី PPL េមរាប់ 
ជា �ំសោោះមរាយ ចំសោោះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទា ំបុគ្គល ស�ើ្្ ីចុោះ  សរាោង ចូល  និង សរាោង សចញ ថ�លេួកសគ 
ផ្តល់សេវា ថែទា ំ�ល់អ្នក  និងទទួលរាន ការ ទូទាត់ មរាក់ េមរាប់ សេលសវលា ថ�លរាន បំសេញការងារ ។ 

បសចចេកវិទយា EVV សមបើមរាេ ់ទូរេេ្ទ រា្ម តហ្រូន ឬ សែបសលត ស�ើ្្ីកត់មតា សេលសវលា ចាប់សផ្តើ្  
សេលសវលាបញចេប ់និង ទីតាំងរបេ់ អ្នកផ្តល់សេវា េមរាប់សរាោង ថែទា ំថ�ល រាន បំសេញ ។  EVV អាចជួយ 
ធានារាន ថា  អតិែិជន មតរូវទទួលរាន សេវាក្្មជាបន្ត ឥតថមបមបរួល ។ 

សហតុអ្ីរានជាសយើងចាំរាច់មតរូវសមបើមរាេ់ EVV? 

ចបាប់ េយារាល ជំងឺ សៅ េតវត្សរ ៍ទី 21 ថ�លរានអនុ្័ត សោយ េភា  រានថចង នូវ វិធានែ្មីៗ ថ�លតម្រូវ 
ឲ្យរ�្ឋនានា សមបើមរាេ ់មបេ័ន្ធ សផ្ទៀងផ្្ទ ត ់ការជួបេិសមរោះ តា្ មបេ័ន្ធសអឡិចមតរូនិក  (EVV) ស�ើ្្ ីធានា ថា 
សេវា នានា ថ�លរាន បង់ទូទាត់សោយរ�្ឋ មតរូវរានផ្តល់ ជូន �ល់អតិែិជន ថ�លមតរូវការ េួកវា ។ 
លក្ខខណ្ឌ តម្រូវសនោះ  អនុវត្ត ចំសោោះ សេវាក្្ម តា្ផ្ទោះ និង េហគ្ន៍ (Home and 
Community Based Service, HCBS)។  

សយើងចាំរាច់មតរូវសមបើមរាេ់ EVV សៅសេលសធ្ើការសផ្ទរ DSHS សៅកាន់ថផ្នក 
Consumer-Directed Employer (សេវានិសោជកមគប់មគង
សោយអតិែិជន) ?

រាន ។ DSHS សៅថត បន្ត សផ្ទរ សេវាថែទា ំេមរាប់បុគ្គល សៅកាន់ថផ្នក  Consumer 
Directed Employer។  សៅសេលការសផ្ទរសនោះ មតរូវរាន បញចេប់ ថផ្នក  CDE ក៏នឹង រាន 
លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ បសចចេកវិទយា EVV ផងថ�រ ។ DSHS កំេុង អនុវត្ត  EVV សោយសមបើ IPOne 
ស�ើ្្ ីបំសេញ តា្ កាល សវលា របេ់ េហេ័ន្ធ   និង សជៀេវាង ការ ផ្ក េិន័យ ថផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ េំខាន់ៗ សៅសលើ 
រ�្ឋ នានាេមរាប់ ភាេ ្ ិន អនុវត្តតា្ចបាប់។

សតើខ្ថុំចាំរាច់មតរូវសមបើមរាេ់ក្្មវិធី Time4Care™ ថ�រឬសទ? 

អ្នកផ្តល់សេវា េមរាប់បុគ្គល  មតរូវថត សមបើមរាេ់ក្្មវិធ ី Time4Care™ ស�ើ្្ីោក់ជូន សេលសវលា 
របេ់សគថ�លរាន បំសេញ េមរាប់ការ ទូទាត់។  អតិែិជន  ្ិនមតរូវការ សមបើមរាេ ់ក្្មវិធី  
Time4Care™ េមរាប់ សរល បំណង ោ្ួយ ។  

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបុគ្គលរបេ់ខ្ថុំនិងខ្ថុំរេ់សៅជា្ួយរ្ន ។សតើ IP 
ខ្ថុំចាំរាច់មតរូវសមបើមរាេ់ក្្មវិធី Time4Care™ ថ�រឬសទ?
សទ។ រាន លក្ខខណ្ឌ   Live-In Exemption (ការ សលើកថលង េមរាប់អ្នក រេ់សៅក្នថុង ផ្ទោះជា្ួយ  ) 
ផ្តល់ជូន �ល់ អ្នកផ្តល់ សេវា  និងអតិែិជន ថ�ល រេ់សៅក្នថុង ផ្ទោះ ជា្ួយរ្ន   ថ�ល សនោះ រានន័យថា  IP 
្ិនចាំរាច់សមបើមរាេ ់ក្្មវិធី  Time4Care™ ស�ើ្្ ីចុោះ សរាោង ចូល  និង សរាោងសចញ។ IP របេ់អ្នក  
នឹង បន្ត មបគល់តារាង សេលសវលា សៅសលើ តំណភាជា ប់ សគហទំេ័រ   IPOne។ 

សតើេ័ត៌រានអ្ីខ្ោះនឹងមតរូវរានចាប់យកសៅក្នថុងក្្មវិធី Time4Care™?
េ័ត៌រាន�ូចខាងសមកា្  នឹង មតរូវរាន ចាប់យក តា្ មបេ័ន្ធសអឡិចមតរូនិក េមរាប់ សរាោងនី្ួយៗេមរាប ់ ការ 
ថែទាំបុគ្គល ៖

មបសេទសេវាក្្មថ�លរានអនុវត្ត 

អ្នកថ�លរាន ទទួល សេវាក្្ម 

កាលបរិសចឆេទ សេវាក្្ម

អ្នកថ�លរានផ្តល់សេវាក្្ម 

សេលសវលា និងទីកថន្ង ថ�ល សេវាក្្មចាប់សផ្តើ្ និង បញចេប់ 

សតើវា�ំសណើរការ�ូចស្្តច? 

Time4Care™ សមបើមរាេ ់នាឡិកា ស�ើ្្ីកត់មតា សេលសវលា ចាប់សផ្តើ្  សេលសវលាបញចេប ់និង 
សវនសធ្ើការ របេ់ អ្នកផ្តល់សេវា ថ�ល រាន បំសេញការងារ  ។  ក្្មវិធី សនោះ  ក៏ សមបើមរាេ ់មបេ័ន្ធ  GPS ផងថ� 
រស�ើ្្ីកត់មតា ទីតាំង របេ់អ្នកផ្តល់សេវា សៅសេលសរាោង ចូល  និង សរាោងសចញ ថតបោុសោណ ោះ។  វា្ិន កត់មតា 
ទីតាំង សៅអំឡថុង សវនសធ្ើការ របេ់អ្នកផ្តល់សេវា  ឬ សៅសេលសផ្សងសទៀត ោ្ួយ ។ 

សតើអត្មបសោជន៍ននការសមបើមរាេ់ក្្មវិធ ីTime4Care™ រានអ្ីខ្ោះ? 

EVV ផ្តល់ជូន ភាេ េ្ងប់ចិត្ត ។ EVV ជួយធានា ថា អ្នកផ្តល់សេវា របេ់អ្នក  ផ្តល់សេវា 
សៅអំឡថុងសរាោង ថ�លអ្នក មតរូវ ការថែទាំ។

EVV បសងកើន គណសនយ្យភាេ េមរាប់សេលសវលា ថ�ល អ្នកផ្តល់សេវា រាន បំសេញការងារ ។ 
គណសនយ្យភាេ �៏ល្អបំផុត  ថតង នាំ សៅរក ការថែទា ំបន្តឥតថមបមបរួល។ 

សតើអត្មបសោជន៍េមរាប់អ្នកផ្តល់សេវារបេ់ខ្ថុំរានអ្ីខ្ោះ? 

ការបញចេរូល សេលសវលា រាន ោោង ងាយ  – បញចេរូ លសេលសវលាអនុវត្ត កាសរាោងការងារ ថ�ល កំេុង 
មបមេឹត្តសៅ ។
រកសាទុកសេលសវលា – កត់មតាោោង ឆាប់រហ័េ នូវ  េ័ត៌រានល្្អិត សេលសវលា និង សេវាក្្ម  សោយផ្្ទ ល ់
សៅ សលើ ទូរេេ្ទរា្ម តហ្រូន ឬ សែតសលត សោយ្ិនចាំរាច់មតរូវការ កុំេ្យរូទ័រ ឬ រាោេុីន ទូររារ ។

កាត់បន្យ កំហុេឆ្គង – ក្្មវិធី Time4Care™ អនុញ្្ញ ត ឲ្យអ្នកផ្តល់សេវា ថែទា ំ�ឹង ភ្ា្ៗ ថា ត់ 
រាន បញ្ហា  ជា្ួយនឹង ការ បញចេរូល  សរាោង ថ�រឬអត់។


