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ການກວດ ສອບ ການ ລົງ ຕິດ ຕາມ ແບບ ອີ ເລັກ 
ໂຕ ຣ ນິກ (ELECTRONIC VISIT 
VERIFICATION, EVV) 
ຄຳ� ຖາມ ທ່ີ ຖາມ ເລ້ືອຍໆ (Frequently Asked Questions, FAQ) ສຳ� ລັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບ ໍລິ ການ 
ກ ານກວດ ສຳອບການ ລົງ ຕິ ດ ຕາມແບບອີ ເລັກ ໂຕ ຣ ນກິ  (EVV) ແມນ່ ຫຍງັ? 
EVV ແມ່ນ ເງື່ອນ ໄຂ ກຳ� ນົດ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກຳາງ ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳສ່ວນ ປະ ກຳອບ ສະ ເພາະ 
ທາງ ອີ ເລັກຳ ໂຕ ຣ ນິກຳ ຂອງ ກຳານ ບໍ ລິ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລ ຢູ ່ໃນ ເຮືອນ ໃຫ້ ແກ່ຳ ລູກຳ ຄ້າ ເປັນ 
ກຳານຢັ້ ງ ຢືນ ອັນ ໜຶ່ງວ່າໄດ້ ຈັດ ກຳານ ບໍ ລິ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລ ໃຫ້. DSHS ຈະ ໃຊ້ ແອັບ 
Time4Care™ ຈາກຳ PPL ເປັນ ວິ ທີ ກຳານ ແກ້ຳ ໄຂ ສ� ລັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານ ບຸກຳ ຄົນ 
ເພື່ອ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ເຂົ້ າ ແລະ ເວ ລາ ອອກຳ ເມື່ອ ທ່ານ ໃຫ້ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດູ ແລ ແກ່ຳ ລູກຳ ຄ້າ 
ຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບ ກຳານ ຊ� ລະ ເງິນ ສ� ລັບ ເວ ລາ ທ່ີ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກຳ. 

ເປັນ ຫຍັງ ຂ້ອຍ ຈ່ິງ ຈ� ເປັນຕ້ອງໃຊ້ EVV? 
ກົຳດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ກຳານ ປ່ິນ ປົວ ສະ ຕະ ວັດ ທີ 21 (21st Century Cures Act) ທ່ີ 
ສະ ພາ ຕ�າ ໄດ້ ຮັບ ຮອງ ກຳ� ນດົ ລະ ບຽບ ໃໝ່ ຮຽກຳ ຮ້ອງ ໃຫ້ ລັດ ຕ່າງໆ ນ� ໃຊ້ ລະ ບບົ ກຳານກຳວດ 
ສອບ ກຳານ ລົງ ຕິດ ຕາມ ທາງ ອີ ເລັກຳ ໂຕ ຣ ນກິຳ (EVV) ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັຳນ ວ່າ ບນັ ດາ ກຳານ ບໍ 
ລິ ກຳານ ຕ່າງໆ ທ່ີ ລັດ ຊ� ລະ ແມນ່ ໄດ້ ຈັດ ໃຫ້ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ຜູ ້ທ່ີ ຕ້ອງ ກຳານ. ເງື່ອນ ໄຂ ກຳ� ນດົ 
ເຫຼົ່າ ນີ້ ນ� ໃຊ້ ກັຳບ ກຳານ ບ ໍລິ ກຳານ ທ່ີ ຈັດ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນເຮືອນ ແລະ ຊຸມ ຊົນ (Home and 
Community Based Services) ທກຸຳ ຢ່າງ. ໃນ ຖາ ນະ ຜູ ້ໃຫ້ ບ ໍລິ ກຳານບຸກຳ ຄົນ, ທ່ານ 
ຈ� ເປັນຕ້ອງ ປະ ຕິ ບດັ ຕາມ ກົຳດ ລະ ບຽບ ໃໝ່ ໃນ ກຳານ ໃຫ້ ບ ໍລິ ກຳານ ແກ່ຳ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ. 

ຂ້ອຍຕ້ອງ ນ� ໃຊ້ EVV ບເໍມ່ືອ DSHS ຫັນ ປ່ຽນ ໄປ ເປັນ ນາຍ ຈ້າງ ຕາມ 
ລູກ ຄ້ຳາ ສ່ັຳງ?
ແມ່ນ ແລ້ວ. DSHS ກຳ� ລັງຫັນປ່ຽນ ກຳານບ ໍລິ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສ່ວນ ຕົວ ໄປ 
ເປັນນາຍ ຈ້າງ ຕາມ ລູກຳ ຄ້າ ສັ່ງ. ເມື່ອ ກຳານ ຫັນປ່ຽນ ນີ້ ສ� ເລັດ ແລ້ ວ, CDE ຍັງ ຈະ ມີ ເງື່ອນ 
ໄຂກຳ� ນົດ ເຕັກຳ ໂນ ໂລ ຊີ EVV ນ� ອີກຳ. DSHS ກຳ� ລັງ ນ� ໃຊ້ EVV ກັຳບ IPOne ເພື່ອ 
ໃຫ້ ເປັນ ໄປ ຕາມກຳ� ນົດ ເວ ລາ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກຳາງ ແລະ ຫຼີກຳ ລ້ຽງ ກຳານ ລົງ ໂທດ ທາງ 
ກຳານ ເງິນ ທ່ີ ສ� ຄັນ ຂອງ ລັດ ເນື່ອງ ຈາກຳ ກຳານບໍ່ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ.

ຂ້ອຍ ອາ ໄສຳຢູ ່ກັບ ລູ ກ ຄ້ຳາ ຂອງ ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ ຕ້ອ ງ ນ� ໃຊ້ ແອັບ 
Time4Care™ ບໍ?
ບໍ່. ມີ ຂໍ້ ຍົກຳ ເວັ້ ນ ກຳານ ອາ ໄສ ຢູ ່ພາຍ ໃນ ແກ່ຳ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ເຮືອນ ດຽວ 
ກັຳນ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ, ເ ຊ່ິງ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານບໍ່ ຈ� ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ແອັບພ ລິ ເຄ ຊ່ັນ 
Time4Care™ ໃນ ກຳານ ບັນ ທຶ ກຳໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳວຽກຳ. ທ່ານສາ ມາດ ສືບ ຕໍ່ ສົ່ງ ເອ 
ກຳະ ສານຕິດ ຕາມ ເວ ລາຂອງ ທ່ານ ຢູ່ໃນເວັບ ໄຊ IPOne ໄດ້. 

ຂ້ອຍ ຈະ ໃຊ້ EVVແນວ ໃດ?
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານບຸກຳ ຄົນ ຈະ ໃ ຊ້ ແອັບ Time4Care™ ໃນມ ືຖື ຫຼື ແທັບ ເລັດ ເພື່ອ ບັນ 
ທຶກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳ ວຽກຳໃນ ແຕ່ ລະຄ້ັງ ທ່ີ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກຳ ໃນ ຜຽນ ທ່ີ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານ ເບິ່ງ 
ແຍງ ດ ູແລແກ່ຳ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ. ແອັບ ຈະ ບັນ ທຶກຳ ສ່ວ ນປະ ກຳອບ EVV ທ່ີ ຕ້ອງ ກຳານ. 
ທ່າ ນ ສາ ມາດ ດາວ ໂຫຼດແອັບ Time4Care™ ໄດ້ຈາກຳ Apple™ App Store ຫຼື 
Google™ Play Store.

ມັນ ເຮັດ ວຽກແນວ ໃດ? 
Time4Care™ ໃຊ້ ໂມງ ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ເລ່ີມ ຕ້ົນ ແລະ ເວ ລາ ສິ້ນ ສຸດ ຂອງທ່ານ ສ� 
ລັບ ກຳານເຮັດ ວຽກຳ ໃນ ແຕ່ ລະ ຜຽນ. ແອັບ ຍັງນ� ໃຊ້ GPS ເພື່ອ ບັນ ທຶ ກຳ ສະ ຖານ ທ່ີ ເວ 
ລາເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳວຽກຳ ຂອງທ່ານພຽງ ຢ່າງ ດຽວ. ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ບັນທຶກຳ ຕ� ແໜ່ງ ສະ ຖານ 
ທ່ີ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ຜຽນ ຫຼື ເວ ລາ ອ່ືນໆ. 

ຂໍ້ ມູນໃດ ທ່ີ ຈະ ຖືກ ບັນ ທຶກຢູ່ໃນ ແອັບ Time4Care™?
ຂໍ້ ມູນ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ຈະ ຖືກຳ ບັນ ທຶກຳ ທາງອີ ເລັກຳ ໂຕ ຣ ນິກຳສ� ລັບ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສ່ວນ ບຸກຳ 
ຄົນແຕ່ ລະ ຄ້ັງ:

ປະ ເພດ ຂອງບ ໍລິ ກຳານ ທ່ີ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ

ໃຜ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ບໍ ລິ ກຳານ

ວັນທີ ຂອງ ກຳານ ບໍ ລິ ກຳານ

ໃຜ ທ່ີ ໃຫ້ ບ ໍລິ ກຳານ

ບ ໍລິ ກຳານເລ່ີມ ຕ້ົນ ແລະ ສິ້ນ ສຸດ ເມື່ອ ໃດ ແລະ ຢູ ່ໃສ

ແອັບຈະ ເຮັດ ວຽກ ແນວ ໃດ ຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍບໍ່ ມກີານ ເຂົ້ າ ເຖິງ ອິນ ເຕີ ເນັດ? 
ແອັບ ເທິງ ມ ືຖື ຍງັສືບ ຕໍ່ ເຮັດ ວຽກຳ ອອບ ລາຍ ແລະ ຍງັ ຈະ ບນັ ທຶກຳ ເວ ລາ ແລະ ຕ� 
ແໜງ່ທ່ີທ່ານ ບນັ ທຶກຳ ໂມງ ເຂ້ົາ ແລະ ອອກຳ ວຽກຳ ໃນ ຜຽນ ຂອງ ທ່ານ. ເມ່ືອ ອຸ ປະ ກຳອນ ຂອງ 
ທ່ານ ຢູ່ ໃນ ເຂດທ່ີ ສາ ມາດ ເຂ້ົ າ ເຖິງ ອິນ ເຕີ ເນັດ ໄດ້, ກຳານ ປ້ອນ ເຂ້ົາ ອອບ ລາຍຂອງ ທ່ານ ຈະ 
ຖືກຳ ອັບ ໂຫດຼ ແບບອັດ ຕະ ໂນ ມດັ.

ມີຄຳ� ແນະ ນ�ສຳ� ລັບວິ ທີການ ນ� ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ໃຫ້ບ?ໍ 
ແມ່ນ ແລ້ວ. ຄ� ແນະ ນ� ແລະ ວີ ດີ ໂອຝຶກຳ ສອນແມ່ນ ຢູ ່ໃນ ເວັບ ໄຊ ຂອງ PPL 
IPOne ທ່ີ https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content - ຄລິກຳ ໃນພາກຳ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ.

ຂ້ອຍຈ� ເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ບ?ໍ 
ແມ່ນ ແລ້ວ. Time4Care™ ແມ່ນ ແອັບ EVV ເທິງມ ືຖືຂອງຫຸ້ນ ສ່ວນ ສາ ທາ ລະ ນະ. 
ທ່າ ນ ສາ ມາດ ດາວ ໂຫຼດ Time4Care™ ໄດ້ຈາກຳ Apple™ ຫຼື Google™ Play 
Store. 
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ຄຸຳນປະ ໂຫຍດຂອງ ແອັບ Time4Careແມນ່ ຫຍງັ? 
ການ ປ້ອນ ເວ ລາເຂົ້ າ ງ່າຍ – ປ້ອນ ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີກຳ� ລັງ ເດີນ ທາງວ່າ ຜຽນ 
ຂອງ ທ່ານ ກຳ� ລັງ ຈະເລ່ີມ ຂ້ຶນ. 

ປະ ຢັດ ເວ ລາ – ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ແລະ ລາຍ ລະ ອຽດ ກຳານບ ໍລິ ກຳານຂອງ ທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງ 
ໄວໂດຍ ກົຳງໃນ ໂທ ລະ ສັບ ຫຼື ແທັບ ເລັດ ຂອງ ທ່ານໂດຍບໍ່ ຈ� ເປັນ ຕ້ອງ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕີ ຫຼື 
ເຄ່ືອງ ແຟັກຳ. 

ຜູ້ ໃຫ້ ບ ໍລິ ການສຳາ ມາດ ໃຊ້  iPhone ຫືຼ ໂທ ລະ ສັຳບ ມ ືຖື ອ່ືນໆເພື່ອປ້ອນ ຂໍ້ 
ມູນ ຜຽນ ການ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ບ?ໍ 
ແມນ່ ແລ້ວ. ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສາ ມາດໃຊ້ ໂທ ລະ ສບັ ມ ືຖື ຫຼ ືແທັບ ເລັດ ໃດ ໆ ກຳ ໍໄດ້ທ່ີ ເປີດ ໃຊ້ 
ງານ GPS ທ່ີ ໄດ້ ຕິດ ຕ້ັງ ແອັບ Time4Care™ ເພື່ອ ປ້ອນ ຂໍ້ ມູນ ຜຽນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ. 

ຖ້າ ຫາກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ ມ ີໂທ ລະ ສັຳບ ມື ຖືຈະ ເປັນ ແນວ ໃດ? 
ກຳານກຳວດ ສອບ ກຳານ ລົງ ຕິດ ຕາມ ແບບ ອີ ເລັກຳ ໂຕ ຣ ນິກຳ (EVV) ຕ້ອງ ກຳານ ໃ ຫ້ ໃຊ້ ໂທ ລະ 
ສັບ ມື ຖື ຫຼື ແທັບ ເລັດທ່ີ ຕິດ ຕ້ັງ GPS ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳ ເຮັດ ວຽກຳ 
ດ້ວຍແອັບ Time4Care™. ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ຕ້ອງດ າວ ໂຫຼດ ແລະ ນ� ໃຊ້ ແອັບ 
Time4Care™ ຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 16 ທັນ ວາ 2020.

ອາດ ຈະ ມີ ກຳານ ຍົກຳ ເວັ້ ນ ໃຫ້ ໃຊ້ ລະ ບົບ ໂທ ຈາກຳໂທ ລະ ສັບຕ້ັງ ໂຕະ ຂອງ ລູກຳ ຄ້າ ເພື່ອກຳວ ດ 
ສອບ ກຳານ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານ. ກຳະ ລຸ ນາ ເບິ່ງ ໜ້າ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ ຂອງ ພວກຳ ເຮົາ ແລະ ເບິ່ງ ໃບ 
ປິວ ‘ຂໍ້ ມູນ ອ້າງ ອີງ ສະ ບັບ ຫຍໍ້ IVR’. ອັນນີ້ ແມ່ນຢູ ່ກ້ຳອງ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ EVV. 

ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ຕ້ອງ ກຳານ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພີ່ມ ເຕີມ, ຕິດ ຕໍ່ ສູນ ບໍ ລິ ກຳານ ລູກຳ ຄ້າ. 

ແມ່ນ ຫຍັງ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນຖ້າ ຫາກ ລູກ ຄ້ຳາ ຕ້ອງ ການ ໄປ ສຳະ ຖານ ທ່ີຕ່າງ ໆ  ໃນ ລະ 
ຫວ່າງ ຜຽນ ຂອງ ຂ້ອຍ? 
ຕົວ ຢ່າງ: ພວກ ເຮົາ ມັກ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ ໝູ ່ເພື່ອນ ແລະ ຄຳອບ ຄົຳວ ກ່ອນ ສ້ິຳນ ສຸຳດ ຜຽນ 
ຂອງ ຂ້ອຍ. 

ບໍ່ ມີບັນ ຫາ! ທ່ານ ສາ ມາດ ບັນ ທຶກຳ ໂມງເຂົ້ າ ເຮັດ ວຽກຳ ໃນ ສະ ຖານ ທ່ີ ໜຶ່ງ ແລະ ບັນ ທຶກຳ 
ໂມງ ອອກຳ ເຮັດ ວຽກຳ ໃນ ສະ ຖານ ທ່ີ ອ່ືນ ໂດຍ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ໄດ້. 

Time4Care™ ລວມ ເອົາ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ສຳ� ລັບ ການ ລືມ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ 
ຫືຼ ຜຽນເຮັດ ວຽກທ່ີ ກ� ນົດ ເວ ລາ ໄວ້ ບ?ໍ 
ບໍ່. ແອັບ ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ກຳານ ແຈ້ງ ກຳານ ຫຼື ເຕືອນ ສ� ລັບ ກຳານ ລືມ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ ຍ້ອນ ວ່າ ມັນ ບໍ່ 
ໄດ້ ເຊ່ືອມ ຕໍ່ ກັຳບ ຕາ ຕະ ລາງທ່ີໄດ້ ກຳ� ນົດ ໄວ້. 

Time4Care™ ຮອງ ຮັບຫຼາຍ ພາ ສຳາ ບ?ໍ 
ຍັງ ບໍ່ແມ່ນ ຕອນນີ້. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກຳໍ່ ຕາມ, ຂໍ້ ມູນ ແລະ ວິ ທີ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ ບາ ງ ຢ່າງ ຈະ ມ ີ
ໃຫ້ ເປັນພາ ສາ ອ່ືນ. ກຳະ ລຸ ນາ ເຂົ້ າ ເບິ່ງເວັບ ໄຊ PPL IPOne ຕາມ ລ້ິງ ທາງ ລຸ່ມ. 

ມີ ວິ ທີ ໃດທ່ີ ສຳາ ມາດ ເບ່ິງ ຊ່ົວ ໂມງ ທັງ ໝົດທ່ີ ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ລະ ຫວ່າງ 
ໄລ ຍະ ເວ ລາ ໃດ ໜຶ່ງ ບ?ໍ 
ແມ່ນ ແລ້ວ. ທ່ານ ສາ ມາດ ກຳວ ດ ເບິ່ງ ຊ່ົວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກຳ ທັງ ໝົດ ຂອງ ທ່ານ ພາຍ ໃນ ໄລ ຍະ 
ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ ໂດ ຍ ໄປ ທ່ີ ທາງ ເລືອກຳເມ ນູ ໄລ ຍະ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນໃນ ແອັບ Time4Care™ 
(ເບິ່ງ ລາຍ ລະ ອຽດ ຈາ ກຳ ຄູ່ ມື ສະ ບັບ ຫຍໍ້ ຂອງ Time4Care). ນອກຳ ຈາກຳນັ້ນທ່ານ ຍັງ 
ສາ ມາດ ກຳວດ ເບິ່ງ ຊ່ົວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກຳ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ໄປ ທ່ີຜອດ ໂທ ລ ເວັບ IPOne. 

ຂ້ອຍສຳາ ມາດປັບ ແຕ່ງ ແອັບ ພ ລິ ເຄຳ ຊ່ັນ ໄດ້ບ?ໍ 
ບໍ່, ກຳານ ຕ້ັງ ຂອງ ແອັບ Time4Care™ ແມ່ນ ຖືກຳ ກຳ� ນົດ ໂດຍ ຄວາມ ຕ້ອງ ກຳານ 
ຂອງໂປ ຣ ແກຳ ຣມ DSHS ແລະ ຄື ກັຳນ ສ� ລັບ ຜູ້ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານທັງ ໝົດ. 

ຂ້ອຍ ຍັງ ຈະ ສຳາ ມາດ ສ່ົຳງເອ ກະ ສຳານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາຫັຼງ ຈາກ ແອັບມ ືຖື 
Time4Care™ພ້ອມ ໃຊ້ ງານ ໄດ້ບ?ໍ
ລະ ບົບ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ ຈະ ບໍ່ ຮັບເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມເວ ລາຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 12/16/2020 
ນອກຳ ຈາກຳວ່າ ທ່ານ ເປັນຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີອາ ໄສ ຢູ ່ພາຍ ໃນທ່ີໄດ້ຮັບ ກຳານ ຍົກຳ ເວັ້ ນ. 

ຍ້ອນ ຫຍັງຂ້ອຍ ຈ່ິງ ບໍ່ ສຳາ ມາດ ສ່ົຳງເອ ກະ ສຳານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາໄດ້?
ເພື່ອ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ກຳານ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກຳາງ ທ່ີ ໄດ້ ອ້າງ ອີງ ກ່ຳອນ ໜ້ານີ້ ໃນ ເອ 
ກຳະ ສານ ຄ� ຖາມ ທ່ີ ຖາມ ເລ້ືອຍໆ (FAQ) ນີ້, ຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 12/16/2020, DSHS 
ນ�ເອົາ ແອັບ ເທິງ ມ ືຖື Time4Care ເຂົ້ າ ມາ ໃຫ້ ກັຳບຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ເພື່ອ ໃຊ້ ສົ່ງ ເວ ລາ 
ທ່ີ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກຳ ສ� ລັບກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ. ແອັບ Time4Care™ ແມ່ນ ເປັນ ມິດ ຕໍ່ ຜູ້ ໃຊ້ 
ງານຫຼາຍ ແລະ ມ ີກຳານ ຮອງ ຮັບ ຫຼາຍ ຢ່າງ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ກຳານ ປ່ຽນ ແປງນີ້. ໜ້າ ກຳານ 
ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ PPL IPOne ຢູ່ທ່ີ https://www.publicpartnerships.
com/programs/washington/individual-providerone-
ipone/training/#content ໄດ້ ມ ີໃບ ອ້າງ ອີງ ຂໍ້ ມູນ ສະ ບັບ ຫຍໍ້ ແລະ ວິ ດີ ໂອ 
ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ ເພື່ອ ຊ່ ວຍ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ວິ ທີ ກຳານ ນ� ໃຊ້ ແອັບ. ທ່ານ ຍັງ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ ສູນ ບ ໍ
ລິ ກຳານ ເພື່ອ ນັດ ເວ ລາ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບຮົມ ແບບ ຕົວ ຕໍ່ ຕົວໄດ້. 

ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ ດຽວ ກັຳນ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ, ທ່ານບໍ່ ຈ� ເປນັ ຕ້ອງ ສົງ່ 
ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານ ຜາ່ນແອັບ Time4Care™ ກຳານ ຕໍ່ ວ່າ ຂອງ EVV. ທ່ານ ສາ ມາດ ສະ 
ແດງ ຂໍ້ຍກົຳ ເວ້ັນ ກຳານ ອາ ໄສ ຢູ່ ພາຍ ໃນ (Live-In Exemption, LIE) ຢູ່ໃນ ໂປຣ ໄຟລ໌  
ຜູ ້ໃຫ້ ບ ໍລິ ກຳານ ຂອງ ທ່ານ ໃນ IPOne ໄດ້. ກຳານ ຍກົຳ ເວ້ັນ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານບໍ່ ຕ້ອງ  
ໃ ຊ້ ແອັບ ພ ລິ ເຄ ຊ່ັນ EVV (“ແອັບ”) ເພື່ອ ບນັ ທຶກຳ ໂມງ ເຂ້ົາ ແລະ ອອກຳ ວຽກຳ ໃນ ແຕ່ ລະ 
ຜຽນ. ທ່ານ ສາ ມາດ ສບື ຕໍ່ ສົງ່ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຢູ່ໃນ IPOne ສ� ລັບ ຊ່ົວ ໂມງ 
ເຮັດ ວຽກຳ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະກຳານ ຈ່າຍ ເງນິ ແທນເອົາໄດ້. ເພື່ອ ໃຫ້ ມ ີສດິ ໄດ້ ຮັບ
 LIE, ທ່ານ ແລະ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ ຕ້ອງ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນດຽວ ກັຳນ. ທ່ານ ຫຼື ລູກຳ ຄ້າ 
ຂອງ ທ່ານບໍ່ ສາ ມາດ ມ ີບາ້ນ ແຍກຳ ໂດຍ ທ່ີບໍ່ ມ ີໃຜ ຄົນ ໜຶ່ງ ອາ ໄສ ຢູ່ໄດ້. ທ່ານ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ 
ສູນ ບ ໍລິ ກຳານ IPOne ສ� ລັບ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກ່ຳຽວ ກັຳບວິ ທີ ກຳານບອກຳ IPOne ວ່າ 
ທ່ານ ອາ ໄສ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ. 

ຈະ ເກີດ ຫຍັງ ຂ້ຶນ ຖ້າ ຫາກວ່າ ຂ້ອຍ ຕ້ອງ ການ ສ່ົຳງ ເວ ລາ ທ່ີຂ້ອຍ ໄດ້ ເຮັດ 
ວຽກກ່ອນ  ວັນ ທີ 12/16/2020 ທ່ີ ຂ້ອຍບໍ່ ເຄີຳຍ ໄດ້ ຂຮັໍບເງິນ?
ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ແມ່ນ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ພາຍ ໃນ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ຍ ົກຳເວັ້ ນ, ທ່ານ ຍັງ 
ສາ ມາດ ສົ່ງ ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຜ່ານ ຜອດ ໂທ ລ IPOne ສ� ລັບ ໄລ ຍະ ກຳານ ຈ່າຍ 
ເງິນ ທ່ີ ຜ່ານ ມາ ຫຼື ທ່ານ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ ສູນ ບ ໍລິ ກຳານໂທ IPOne ຜູ ້ທ່ີ ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໃນ 
ກຳານ ສົ່ງ ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານໄດ້. 

ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານບໍ່ ແມ່ນຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ພາຍ ໃນ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ຍ ົກຳເວັ້ ນ, ກຳະ ລຸ 
ນາ ຕິດ ຕໍ່ ຫາ ສູນ ບ ໍລິ ກຳານໂທ IPOne ເພື່ອ ຂຄໍວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອໃນ ກຳານ ສົ່ງ ເອ ກຳະ ສານ 
ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ໄລ ຍະ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ ທ່ີ ຜ່ານ ມາໄດ້. 
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ດ້ວ ຍ ເຫດ ຜົນຫຼາຍ ປະ ການ, ຂ້ອຍ ຕ້ອງ ການ ສ່ົຳງ ເອ ກະ ສຳານ ຕິດ ຕາມ ເວ 
ລາດີກວ່າ. ທ່ານ ສຳາ ມາດຮອງ ຮັບສ່ິຳງນີ້ ໄດ້ບ?ໍ
ຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 12/16/2020, ນອກຳ ຈາກຳ ທ່ານ ອາ ໄສ ຢູ ່ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ໄດ້ 
ຮັບ ກຳານ ລະ ບຸ ໃນ ໂປ ຣ ໄຟລ໌ IPOne ຂອງ ທ່ານ ວ່າ ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີອາ ໄສ ຢູ ່
ໃນ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ຍົກຳ ເວັ້ ນ, ທ່ານ ຈະ ບໍ່ ສາ ມາດສົ່ງ ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ໄດ້. ທ່ານຈ� 
ເປັນ ຕ້ອງ ໃ ຊ້ ແອັບ Time4Care ເພື່ອ ສົ່ງ ຊ່ົວ ໂມງ ເຮັດ ວຽກຳ ໃຫ້ແກ່ຳ ລູກຳ ຄ້າຂອງ ທ່ານ. 

ແອັບ Time4Care™ ແມ່ນ ເປັນ ມິດ ຕໍ່ ຜູ້ ໃຊ້ ງານຫຼາຍ ແລະ ມ ີກຳານ ຮອງ ຮັບ ຫຼາຍ ຢ່າງ 
ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ກຳານ ປ່ຽນ ແປງນີ້. ໜ້າ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ PPL IPOne ຢູ່ທ່ີ https://
www.publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content ໄດ້ ມ ີໃບ 
ອ້າງ ອີງ ຂໍ້ ມູນ ສະ ບັບ ຫຍໍ້ ແລະ ວິ ດີ ໂອ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ ເພື່ອ ຊ່ ວຍ ທ່ານ ຮຽນ ຮູ້ ວິ ທີ ກຳານ ນ� 
ໃຊ້ ແອັບ. ທ່ານ ຍັງ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ ສູນ ບ ໍລິ ກຳານ ເພື່ອ ນັດ ເວ ລາ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບຮົມ ແບບ ຕົວ 
ຕໍ່ ຕົວໄດ້. ພວກຳ ເຮົາ ສະ ເໜ ີທາງເລືອກຳ ໂທ ລະ ສັບ (IVR) ທ່ີ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ທ່ານ ໂທ ເຂົ້ າ 
ມາ ແລະ ສົ່ງ ເວ ລາ ເຮັດ ວຽກຳ ຂອງ ທ່ານ ເປັນ ທາງ ເລືອກຳ ສ� ຮອງ.

ຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍ ສ່ົຳງເອ ກະ ສຳານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາສຳ� ລັບ ການ ຈ່າຍ ເງນິຫັຼງ 
ຈາກວັນ ທີ 12/16/2020, ແມ່ນ ຫຍັງ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນ? 
ຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 12/16/2020 ລະ ບົບ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ ຈະ ບໍ່ສາ ມາດ ປະ ມວນ ຜົນ ເອ 
ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາໄດ້, ເວັ້ ນ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ທ່ີອາ ໄສ ຢູ ່ພາຍ 
ໃນທ່ີໄດ້ຮັບ ກຳານ ຍົກຳ ເວັ້ ນ. ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຈະບໍ່ ປະ ກົຳດ ໃນ ໂປ ຣ ໄຟລ໌ ຂອງ 
ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ໂທ ອັດ ຕະ ໂນ ມັດ ຈາກຳ Blaze ເພື່ອ ແຈ້ງ ທ່ານ ໃຫ້ ສົ່ງ 
ຜຽນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ ຜ່ານ ແອັບ, ສູນ ບໍ ລິ ກຳານໂທ ຫຼື ທາງ ໂທ ລະ ສັບ. ກຳະ ລຸ ນາ ຕິດ ຕໍ່ 
ສູນ ບໍ ລິ ກຳານໂທ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ຕົວ ແທນ ສາ ມາດບອກຳ ທ່ີ ຢູ ່ເອ ກຳະ 
ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ກ່ຳຽວ ກັຳບ ຂ້ັນ ຕອນ ຕໍ່ ໄປ ສ� ລັບ ກຳານ ສົ່ງ 
ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັຳນ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ ສ� ລັບ ເວ ລາ ທ່ີ 
ທ່ານ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກຳ. 

ແມ່ນ ຫຍັງ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍ ລືມ ໂທ ລະ ສັຳບ ມ ືຖື ຂອງ ຂ້ອຍ ຫືຼ ມັນ ບໍ່ 
ມີ/ໝົດ ແບ ັດ ເຕີ ຣີ? 
ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານບໍ່ ສາ ມາດ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ເຂົ້ າ ຫຼື ອອກຳໄດ້ຍ້ອນ ທ່ານ ລືມ ຫຼື ລືມ ບ່ອນ ໄວ້ 
ໂທ ລະ ສັບ ຂອງ ທ່ານ ຫຼື ແບັດ ເຕີ ຣີ ໝົດ, ທ່ານ ສາ ມາດ ສ້າງ ກຳານປ້ອນເຂົ້ າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ 
ສ� ລັບ ຜຽນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ ທ່ີ ຜ່ານ ມາ ໂດຍ ກຳານ ໃຊ້ ແອ ັບ Time4Care™ ຫຼື ຜອດ 
ໂທ ລ ເວັບ IPOne. ນີ້ ຄວນ ໃຊ້ ຕາມ ຂໍ້ຍົກຳ ເວັ້ ນພື້ນ ຖານ ເທົ່ າ ນັ້ນ. ກຳານ ເຂົ້ າ ຜຽນ ດ້ວຍ 
ຕົນ ເອງ ຈະ ຖືກຳ ລາຍ ງານ ວ່າບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ ກັຳບ EVV ແລະ ຖືກຳຕິດ ຕາມ ໂດຍ DSHS. ຖ້າ 
ຫາກຳ ໂທ ລະ ສັບ ຂອງ ທ່ານ ປິດ ລະ ຫວ່າງ ຜຽ ນ, ເວ ລາ ຈະ ສືບຕໍ່ ເດີນ ໄປ ຈົນ ກຳວ່າ ທ່ານ ຈະ 
ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ອອກຳວຽກຳ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕ້ອງ ປ້ອນ ເວ ລາ ສິ້ນ ສຸດ  ຜຽນ ຂອງ ທ່ານທ່ີ ຖືກຳ 
ຕ້ອງ ໄດ້ ຕາມຫຼັງດ້ວຍ ຕົນ ເອງ. ສ� ລັບກຳານ ປ້ອນເຂົ້  າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໃດໆກຳ ໍຕາມ, ຈ່ືມື້ 
ກຳ� ນົດ ສົ່ງ ກຳານ ສົ່ງ ເອ ກຳະ ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ປົກຳ ກຳະ ຕິ ໄວ້ ເພື່ອຫຼີກຳລ້ຽງຄວາມ ຊັກຳ ຊ້າ ໃນ 
ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ.

ຂ້ອຍຈະຕ້ອງ ເສຳຍ ຄ່ຳາ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃດໆ ໃນ ການ ນ�ໃຊ້ລະ ບົບ ນີ້ ບ?ໍ 
ບໍ່. ບໍ່ ເສຍ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃດໆ ໃນ ກຳານ ໃ ຊ້ ລະ ບົບ EVV ຫຼື ແອັບ Time4Care™. 

Time4Care™ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນໂທ ລະ ສັຳບ ມ ືຖືຂອງ ຂ້ອຍຫຼາຍ ປານ ໃດ? 
ຖ້າ ເຊ່ືອມ ຕໍ່ ກັຳບ WIFI, ແອັບ ຈະ ບໍ່ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ແຜນ ໃດໆ. ຖ້າ ຫາກຳບໍ່ ເຊ່ືອມ ຕໍ່ ກັຳບ 
WIFI ແລະ ເຊ່ືອ ມ ຕໍ່ ກັຳບ ເຄືອ ຄ່າຍ ບໍ ລິ ກຳານ ຂອງ ທ່ານ, ກຳານ ນ� ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນແມ່ນ ໜ້ອຍ – 
ສະ ເພາະ ປະ ລິ ມານ ຂໍ້ ມູນທ່ີ ໃຊ້ ໃນ ກຳານ ເຂົ້  າ ເບິ່ງ ໜ້າເວັບປົກຳ ກຳະ ຕິເທົ່ າ ນັ້ນ.

ແມ່ນ ຫຍງັ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນ ຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍ ລືມ ທ່ີ ຈະ ເປີ ດບ ໍລິ ການ ຕ� ແ ໜງ່ ທ່ີ ຕ້ັງ 
ໃນ ໂທ ລະ ສັຳບ ຂອງ ຂ້ອຍ? ຂ້ອຍຍັງ ສຳາ ມາດ ບັນ ທຶກ ເວ ລາເຂ້ົາ/ອອກ ໄດ້ ບ?ໍ 
ຖ້າ ຫາກຳບໍ່ ໄດ້ ເປີດ ບໍ ລິ ກຳານ ຕ� ແໜ່ງ ທ່ີ ຕ້ັງ, ທ່ານ ຈະ ບໍ່ ສາ ມາດ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ເຂົ້ າ ຫຼື 
ອອກຳໄດ້. ທ່ານ ຈະ ເຫັນ ຂໍ້ ຄວາມ ແນະ ນ� ໃຫ້ ທ່ານ ເປີດ ບໍ ລິ ກຳານ ຕ� ແໜ່ງ ທ່ີຕ້ັງ ສ� ລັບ 
ກຳານປ້ອນ ເຂົ້ າ ນີ້. ຖ້າ ຫາກຳ ສິ່ງນີ້ ເກີຳດ ຂ້ຶນ, ເປີດ ບໍ ລິ ກຳານ ຕ� ແໜ່ງ ທ່ີ ຕ້ັງຢູ່ໃນ ກຳານ ຕ້ັງ 
ຄ່າອຸ ປະ ກຳອນຂອງ ທ່ານ. ຫຼັງ ຈາກຳ ນັ້ນທ່ານຈະ ສາ ມາດ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ເຂົ້ າ ຫຼື ອອກຳ ໃນ 
ແອັບໄດ້. 

ຂ້ອຍສຳາ ມາດ ປິດ ບ ໍລິ ການ ຕ� ແໜງ່ ທ່ີ ຕ້ັງ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ຜຽນ ຂອງ ຂ້ອຍ ໄດ້ 
ບ,ໍ ຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍເປີດ ມັນ ຄືຳນ ເພື່ອ ບັນ ທຶກ ເວ ລາ ອອກ? 
ແມ່ນ ແລ້ວ. ຕາ ບ ເທົ່ າ ທ່ີ ທ່ານ ເປ ີດ ບໍ ລິ ກຳານ ຕ� ແໜ່ງ ທ່ີ ຕ້ັງ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ທ່ານ ບັນ ທຶກຳ ເວ 
ລາ ເຂົ້ າ ແລະ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ອອກຳວຽກຳ, ລະ ບົບ ຈະ ບັນ ທຶກຳ ຂໍ້ ມູນຜຽນ ຂອງ ທ່ານຢ່າງ ຕໍ່ 
ເນື່ອງ ຕາມ ຂໍ້ກຳ� ນົດ ຂອງ EVV. 

ຂໍ້ ມູນ ສ່ຳວນ ຕົວ ຂອງ ຂ້ອຍ ໃນ ແອັບ ນີ້ ປອດ ໄພ ບ?ໍ 
ແມ່ນ ແລ້ວ. ພວກຳ ເຮົາ ຮັກຳ ສາ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ທ່ານ ຢ່າງ ເຂັ້ ມ ງວດ. ຂໍ້ ມູນ 
ຂອງ ທ່ານ ຖື ກຳ ສົ່ງ ໂດຍ ກຳານ ໃຊ້ 256-bit AES algorithm – ຄວາມ ປອດ ໄພ ໃນ 
ກຳານ ສື່ ສານ ທ່ີ ມາດ ຕະ ຖານ ສູງ ທ່ີ ສຸດ. ພວກຳ ເຮົາ ບໍ່ ເຄີຍ ແຊ ຣ໌ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ທ່ານ ກັຳບ ພາກຳ 
ສ່ວນ ທີ ສາມ. 

ແທັບ ເລັດ ຂອງ ຂ້ອຍ ມ ີWi-Fi, ແຕ່ບໍ່ ມ ີບ ໍລິ ການ ໂທ. ຂ້ອຍສຳາ ມາດໃຊ້ ມນັ 
ກັບແອັບ Time4Care™ ໄດ້ບໍ? 
ຖ້າ ແທັບ ເລັດ ຂອງ ທ່ານມ ີກຳານ ເປີດ ໃຊ້ງານ GPS, ສາ ມາດ ນ� ໃຊ້ ມັນເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ 
ເຂົ້ າ ຫຼື ອອກຳວຽກຳ ໃນ ແອັບ Time4Care™ ໄດ້. 

ຂ້ອຍ ສຳາ ມາດ ໃຊ້ຜອດ ໂທ ລ ເວັບບັນ ທຶກ ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກ ເຮັດ ວຽກ 
ໄດ້ ບ?ໍ 
ກຳານກຳວດ ສອບ ກຳານ ລົງ ຕິດ ຕາມ ແບບ ອີ ເລັກຳ ໂຕ ຣ ນິກຳ (EVV) ຕ້ອງ ກຳານ ໃ ຫ້ ໃຊ້ ໂທ ລະ 
ສັບ ມື ຖື ຫຼື ແທັບ ເລັດທ່ີ ຕິດ ຕ້ັງ GPS ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳ ເຮັດ ວຽກຳ 
ດ້ວຍແອັບ Time4Care™. ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ຕ້ອງດ າວ ໂຫຼດ ແລະ ນ� ໃຊ້ ແອັບ 
Time4Care™ ຫຼັງ ຈາກຳວັນ ທີ 16 ທັນ ວາ 2020.

ອາດ ຈະ ມ ີກຳານ ຍົກຳ ເວັ້ ນ ໃຫ້ ໃຊ້ ລະ ບົບ ໂທ ຈາກຳໂທ ລະ ສັບຕ້ັງ ໂຕະ ຂອງ ລູກຳ ຄ້າ ເພື່ອກຳວ ດ 
ສອບ ກຳານ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານ. ກຳະ ລຸ ນາ ເບິ່ງ ໜ້າ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ ຂອງ ພວກຳ ເຮົາ ແລະ ເບິ່ງ ໃບ 
ປິວ ‘ຂໍ້ ມູນ ອ້າງ ອີງ ສະ ບັບ ຫຍໍ້ IVR’. ອັນນີ້ ແມ່ນຢູ ່ກ້ຳອງ ກຳານ ຝຶກຳ ອົບ ຮົມ EVV. 

ຜຽນ ກຳານ ເຮັດວຽກຳ ສ� ມາດ ບັນ ທຶກຳ ກຳານ ປ້ອນເຂົ້ າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ສ� ລັບ ຜຽນ 
ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ ທ່ີ ຜ່ານ ມາ. ນີ້ ຄວນ ໃຊ້ ຕາມ ຂໍ້ຍົກຳ ເວັ້ ນພື້ນ ຖານ ເທົ່ າ ນັ້ນ. ກຳານ ເຂົ້ າ 
ຜຽນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ຈະ ຖືກຳ ລາຍ ງານ ວ່າບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ ກັຳບ EVV ແລະ ຖືກຳຕິດ ຕາມ ໂດຍ 
DSHS. ສ� ລັບກຳານ ປ້ອນເຂົ້  າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໃດໆກຳ ໍຕາມ, ຈ່ືມື້ ກຳ� ນົດ ສົ່ງ ກຳານ ສົ່ງ ເອ ກຳະ 
ສານ ຕິດ ຕາມ ເວ ລາ ປົກຳ ກຳະ ຕິ ໄວ້ ເພື່ອຫຼີກຳລ້ຽງຄວາມ ຊັກຳ ຊ້າ ໃນ ກຳານ ຈ່າຍ ເງິນ.
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ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໃສ? 
ຄຳ� ແນະ ນ� ແລະ ວີ ດີ ໂອຝຶກອົບ ຮົມແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ເວັບ ໄຊຂອງ WA IPOne ທ່ີ https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/training/#content - ຄຳລິກ ໃນພາກ ການ ຝຶກອົບ 
ຮົມ.

ວິ ດີ ໂອ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແນະ ນ� ທ່ີ www.publicpartnerships.com

ຖ້າ ຫາກ ໂທ ລະ ສັຳບ ຕ້ັງ ໂຕະ ຖືກ ໃຊ້ ເກືອບຕະຫຼອດ ເວ ລາ, ສຳາ ມາດ ໃຊ້ 
ແອັບເມື່ອ ອອກ ໄປ ຕາມ ການ ນັດ ໝາຍ ລະ ຫວ່າງວັນ ໄດ້ບ?ໍ 
ພວກຳ ເຮົາ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ແລະ ລູກຳ ຄ້າ ອາດ ຈະ ໄປຫຼາຍໆ ສະ ຖານ ທ່ີ ໃນ ຊຸມ ຊົນ 
ລະ ຫວ່າງ ຜຽນວ ຽກຳ. IPs ຖືກຳຄາດ ຫ ວັງ ໃຫ້ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ 
ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ອອກຳ ວຽກຳ, ເຖິງ ວ່ານີ້ ຈະ ເກີຳດ ຂ້ຶນ ໃນຫຼາຍໆ ສະ ຖານ ທ່ີກຳ ໍຕາມ. ກຳານ ໃຊ້ ໂທ 
ລະ ສັບ ຕ້ັງ ໂຕະ ສ� ລັບ ກຳານ ເຂົ້ າ EVV ບໍ່ ຄວນ ຈະ ເປັນ ວິ ທີ ຕ້ົນ ຕ ໍໃນ ກຳານນ� ໃຊ້ ເພື່ອ ສົ່ງ ເວ 
ລາ ທ່ີ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກຳ. ເມື່ອ ຕິດ ຕ້ັງ ແອັບ ໃນອຸ ປະ ກຳອນ ຂອງ ທ່ານ, ທ່ານບໍ່ ຈ� ເປັນ ຕ້ອງ 
ໃຊ້ ໂທ ລະ ສັບ ຕ້ັງ ໂຕະ ເພື່ອ ສົ່ງ ຜຽນວຽກຳ.

ເຮັດ ແນວ ໃດຖ້າ ຫາກຜູ້ ເບ່ິງ ແຍງ ດູ ແລ ບໍ່ ຮູ້ ວ່າ ບ ໍລິ ການ ໃດ ທ່ີ ພວກ ເຂົາ 
ໃຫ້ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ພວກ ເຂົາ ບັນ ທຶກ ໂມງ ເຂົ້ າ ເຮັດ ວຽກ ຫືຼ ເຮັດ ແນວ ໃດຖ້າ 
ຫາກວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຮັດວຽກ ສ່ຳວ ນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຜຽນ ພາຍ ໃຕ້ ລະ ຫັດ ບ ໍລິ ການ 
ໜຶ່ງ, ຫັຼງ ຈາກນັ້ນ ປ່ຽນ ໄປ ໃຊ້ ລະ ຫັດ ບ ໍລິ ການ ທີ ສຳອງ? 
ກຳານ ເລ່ີມ ຜຽນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳກັຳບແອັບ Time4Care™ ຕ້ອງ ກຳານ ໃຫ້ ທ່ານ ກຳ� 
ນົດ ບ ໍລິ ກຳານ ທ່ີ ທ່ານ ໃຫ້ ບ ໍລິ ກຳານ, ຕົວ ຢ່າງ: “ບ ໍລິ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສ່ວນ ບຸກຳ ຄົນ - 
T1019”. ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ຄວນ ປຶ ກຳ ສາ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ເພື່ ອ ລະ ບຸ ວ່າຈະ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານອັນ ໃດ 
ກ່ຳອນ ທ່ີ ຈະ ເລ່ີມ ຜຽນ, ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ກຳານ ບ ໍລິ ກຳານຫຼາຍກຳວ່າ ໜຶ່ງ 
ປະ ເພດ. ຖ້າ ຫາກຳ ມີ ກຳານ ໃຫ້ ບໍ ລິ ກຳານ ສອງ ຢ່າງ ທ່ີ ແຕກຳ ຕ່າງ ກັຳນ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ໜຶ່ງຜຽນ 
(ຕົວ ຢ່າງ: ບໍ ລິ ກຳານ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສ່ວນ ບຸກຳ ຄົນ ພາຍ ໃຕ້ T1019 ແລະ ບ ໍລິ ກຳານ ເບິ່ງ 
ແຍງ ດ ູແລກຳານ ພ ັກຳ ຜ່ອນ ພາຍ ໃຕ້ T1005), ທ່ານ ຕ້ອງ ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ອອກຳວຽກຳ ແລະ 
ບັນ ທຶ ກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ວຽກຳ ກັຳບ ມາ ພາຍ ໃຕ້ ລະ ຫັດ ບໍ ລິ ກຳານ ອ່ືນ. 

ແມ່ນ ຫຍັງ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນ ຖ້າ ຫາກ ມີ ຜູ້ ເ ບ່ິງ ແຍງ ດູ ແລຊ້ອນ ກັນ? 
ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກຳ ໃຫ້ ກັຳບ ລູກຳ ຄ້າ ໜຶ່ງ ຄົນ ຕໍ່ ໜຶ່ງ ຄ້ັງ, ລູກຳ ຄ້າ 
ອາດ ຈະ ມ ີຕາ ຕະ ລາງ ຜູ້ ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລຫຼາຍ ກຳວ່າ ໜຶ່ງ ຄົນ. ຜູ ້ເບິ່ງ ແຍງ ດ ູແລ ແຕ່ ລະ ຄົນ ຈະ 
ປ້ອນຂໍ້ ມູນ ຜຽນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳຢູ່ໃນ ແອັບ Time4Care™.

ຖ້າ ຫາກ ຜຽນ ຂອງ ຂ້ອຍ ແມ່ນ 10:00 ໂມງ ເຊົ້ າ ຮອດ 4:00ໂມງ ແລງ, 
ແມ່ນ ຫຍັງ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນ ຖ້າ ຫາກ ຂ້ອຍ ບັນ ທຶກ ໂມງ ເຂົ້ າ ເຮັດ ວ ຽກ ຕອນ 
9:50ໂມງ ເຊົ້ າ ຫືຼ ບັນ ທຶກ ໂມງ ອອກ ວຽກ ຕອນ 4:10 ໂມງ ແລງ? 
ກຳານ ໃຊ້ ແອັບ Time4Care™ ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ວຽກຳ ເມື່ອ ທ່ານ ເລ່ີມ ເຮັດ ວຽກຳ 
ແລະ ເພື່ອ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ອອກຳວຽກຳ ເມື່ອ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກຳ ແລ້ວ. ນາ ທີ ທ່ີ ແນ່ນອນບໍ່ ຈ� 
ເປັນ ຕ້ອງ ສອດ ຄ່ອງ ກັຳບ ຜຽນ ທ່ີ ວາງ ແຜນ ໄວ້. ຮັບ ປະ ກັຳນ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ສື່ ສານ ກັຳ ບ ລູກຳ ຄ້າ 
ຂອງ ທ່ານ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ ຈັດ ກຳານກຳ ໍລະ ນ ີຂອງ ລູກຳ ຄ້າ ຕາມ ແຜນ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ ຂອງ ທ່ານ. 
ອີກຳ ເທ່ືອ ໜຶ່ງ, ບໍ່ ມີ ລະ ບົບ ທ່ີກຳ� ນົດ ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງ ບັນ ທຶກຳ ໂມງ ເຂົ້ າ ແລະ ໂມງອອກຳ ວຽກຳ 
ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ແນ່ນອນ. ແອັບ Time4Care™ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ຕິດ ຕາມ ນາ ທີ ທ່ີ ທ່ານ ເຮັດ 
ວຽກຳ ສ� ລັບ ຜຽນ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ປະມວນ ຜົນ ກຳານ ຈ່າຍເງິນ ຕາມ ກຳານ ອະ ນຸ ຍາດຂອງ 
ທ່ານ ຕອນນີ້ ແລະ ກົຳດ ລະບຽບ ໂປ ຣ ແກຳ ຣມ DSHS. 

ກຳະ ລຸ ນາ ຮັບ ຮູ້ ວ່າຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ໃຊ້ ເວ ລ າເກີຳນ ຈ� ນວນຜຽນ ທ່ີ ໄດ້ ຈັດ ໄວ້ ໃນ ແອັບ 
Time4Care™ ມັນ ຈະ ນັບລວມ ກັຳບ ຊ່ົວ ໂມງ ທັງ ໝົດທ່ີທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ. ຕົວ 
ຢ່າງ: ຖ້າ ຫາກຳ ທ່ານ ຖືກຳ ກຳ� ນົດ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກຳ ຜຽນ 6 ຊ່ົວ ໂມງ ຈາກຳ 10:00 ໂມງ ເຊົ້ າ ຫາ 
4:00 ໂມງ ແລງ, ແຕ່ ທ່າ ນບໍ່ ສາ ມາດ ບັນ ທຶກຳ ເວ ລາ ອອກຳ ໃນ ແອັບ Time4Care™ 
ໄດ້ຈົນ ຮອດ 4:10 ໂມງ ແລງ; ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ໃຊ້ 6 ຊ່ົວ ໂມງ 10 ນາ ທີ ຂອງ ຊ່ົວ ໂມງ ທ່ີ 
ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ຂອງ ທ່ານ. ທ່ານ ຕ້ອ ງ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ກັຳບ ກຳານ ຈັດ ກຳານ ເວ ລາ ຂອງ 
ທ່ານ. ທ່ານ ຕ້ອງບໍ່ ເຮັດ ວຽກຳ ເກີຳນ ຊ່ົວ ໂມງ ທ່ີ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸຍ າດ ຫຼື ເກີຳນກຳວ່າ ຂີດ ຈ� 
ກັຳດອາ ທິດ ກຳານ ເຮັດ ວຽກຳ ຂອງ ທ່ານ. 


